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1. Introdución

Marco lexislativo:

• ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas

adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma da Galiza.

• RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola

que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para

persoas  adultas,  bacharelato  para  persoas  adultas  e  ensinanzas  non  regradas  no  curso

académico 2022/23.

1.1. Contexto
O EPAPU  Albeiros  está  situado  no  parque  da  Milagrosa  en  Lugo,  mais  a  maioría  do

alumnado matriculado non procede desta zona senón de toda a cidade e mesmo de vilas máis ou

menos próximas. É o único na cidade e mesmo na provincia destinado en exclusiva ao ensino de

persoas adultas.

O facto de estar situado no interior do recinto do parque inflúe negativamente nos días de

mercado, pois os accesos ao centro están ocupados por postos de venda que ocupan o espazo da

entrada.

1.1.1. Características do noso alumnado
Existe  gran disparidade  no nivel  socioeconómico e  cultural  do noso alumnado.  Existen

grandes diferenzas entre os casos dos rapaces e rapazas máis novas que proceden cunha marxe de

pouco tempo do sistema ordinario e daqueloutros que deciden retomar os seus estudos bastantes

anos despois de os teren abandonado. Os primeiros, polo xeral, non están desconectados do sistema

educativo  e  poden  retornar  dun  xeito  máis  doado;  os  segundos,  pola  contra,  son  persoas

emancipadas familiarmente e con necesidade de mellorar o seu nivel académico e cultural para

teren maiores posibilidades de éxito no mundo laboral. Hai que sumar a estes unha alta porcentaxe

de alumnos e alumnas migrantes de diferentes e variados lugares do mundo. No caso da disciplina

de português é importante destacar aquelas persoas que proceden do Brasil e que, embora coñecen

a lingua, mostran preconceitos para o seu uso por considerala inferior ao português europeu. Para o

alumnado galego tamén é máis fácil adquirir o dominio da lingua portuguesa pola nosa historia
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común.  É así  que encontramos en  cada unha das  aulas  unha ampla disparidade de  niveis  que

dificulta  o  acompañamento  da  programación por  igual  e  obrigan a  modificala  constantemente,

atendendo ás incorporacións que se van producindo no decurso do ano escolar.

Queremos salientar tamén o grande aumento de alumnado na disciplina de portugués ao

longo destes anos. É por isto que consideramos insuficiente o número de profesorado especialista

na  disciplina  para  que  esta  poida  ser  aprendida  nas  condicións  de  cualidade  desexadas;

nomeadamente porque unha porcentaxe non baixa son falantes nativos.

1.1.2. Grupos e características destes.
A EPAPU, ao ser un ensino pensado para persoas adultas que poden levar ao mesmo tempo

estudos e traballo, ofrece grupos presenciais e semi-presenciais. Na nosa disciplina abranguen de 1º

de ESO até 2º Bacharelato, quer como 1ª lingua (L1), quer como 2ª lingua (L2). Estes grupos

poden escoller horario de mañá (das 8:45 até 14:20) ou de tarde (das 16:00 até 21:35). Os niveis de

bacharelato só teñen ensino semi-presencial. Isto acrecenta unha dificultade pois debe ser feito todo

o traballo nunha hora semanal, que se ben na segunda lingua non é suficiente, no caso da primeira é

claramente insuficiente.

Destacaremos tamén que unha grandísima parte do alumnado, sexa no nivel que for, é o

primeiro  ano que  estuda  português.  Isto  vén  motivado  polo  facto  de  moitos  se  incorporar  ao

sistema após longos anos sen ter estado no sistema escolar e non ser esta unha disciplina que se

ofrece en todas as escolas. Embora todo, volto insistir en que, se esta se ofrecese nas escolas sería

mais doado, pois o alumnado gosta inmenso de a escoller e aumenta exponencialmente cada ano

escolar.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das 
competencias

2.1. Ámbito da comunicación.

As linguas son instrumentos de comunicación e de interacción social, de conservación e

transmisión de coñecemento,  de participación cidadá na vida social,  de investigación, creación,

experimentación e descuberta. Asemade, achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento

doutros  pobos  e  dos  seus  patrimonios  culturais,  favorecendo  a  competencia  plurilingüe  e

intercultural.
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A aprendizaxe lingüística non pode ser un fin en si mesma; unha lingua non se aprende para

falar, ler ou escribir sobre ela, senón para falar, ler e escribir sobre o mundo, como medio das

relacións  interpersoais  e  recoñecemento  do  outro,  motor  do  noso  pensamento  e  das  nosas

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Deste xeito, a lingua é non só unha parte importante

da cultura senón tamén o medio de acceso ás manifestacións culturais e o instrumento co que a

cultura se crea, se interpreta e se transmite.

Existe unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran o ámbito,

como  son  os  aspectos  relacionados  coa  competencia  pragmática,  a  competencia  textual,  a

construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o desenvolvemento de actitudes

positivas. Cómpre non esquecer, porén, a existencia de aspectos específicos de cada unha delas,

dado que o obxectivo final é acadar a competencia lingüística do alumnado nas mesmas.

Os contidos  do ámbito  da  comunicación fan referencia  á  comprensión,  interpretación  e

expresión da linguaxe verbal; os recursos e as características da comunicación oral e escrita en

diferentes  situacións,  con  interlocutores  e  fins  diversos;  o  coñecemento  da  lingua:  as  normas

ortográficas, as clases de palabras, relacións sintácticas e semánticas,  as variedades lingüísticas

(português europeu, americano, africano, asiático), os usos discursivos da linguaxe e a tipoloxía

textual; os conceptos básicos da sociolingüística e o coñecemento da situación sociolingüística nos

territorios lusófonos.

2.1.1. O ámbito da comunicación preséntase, en cada módulo, dividido 
en cinco bloques:
O bloque  1  «Comunicación oral:  escoitar  e  falar».  Nel  procúrase  que  o  alumnado  adquira  as

habilidades  necesarias  para  comunicar  as  súas  propias  ideas,  realizar  discursos  elaborados  de

acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente, interpretando de xeito correcto as

ideas dos demais.

O bloque 2 «Comunicación escrita: ler e escribir» persegue que o alumnado sexa quen de entender

e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e

formatos, en lingua galega e en lingua castelá.

O bloque 3 «Funcionamento da lingua» responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos

lingüísticos  que  regulan  a  comunicación e  arrédase  da  pretensión  de  utilizar  os  coñecementos

lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de

base para o uso correcto da lingua.

O bloque 4 «Lingua e sociedade» céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e

valore  o plurilingüísmo como unha situación habitual  e  enriquecedora  de todos os  individuos.
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Asemade, incide na identificación e superación de prexuízos e na pertinencia de que o alumnado

recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos e os aplique á situación das linguas  no

mundo lusófono.

O bloque 5 «Educación literaria» asume o obxectivo de facer do alumnado lectores/as cultos/as e

competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida.

É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias

próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva, coa de textos literarios e obras

completas representativas da literatura en lingua portuguesa.

2.2. Competencias clave.
O ámbito da comunicación participa, como non podía ser doutro xeito, no desenvolvemento

das competencias clave de educación secundaria.

– Comunicación lingüística (CCL).

A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo efectivo da

comunicación  no  plano  persoal,  académico,  social  e  profesional.  O  obxectivo  último  é  a

comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo coa intención e co

contexto comunicativos.

– Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

A linguaxe é, así mesmo, a base para a comprensión de termos e conceptos técnicos e o

instrumento para desenvolver o razoamento lóxico matemático e o pensamento científico.

– Competencia dixital (CD).

A formación  neste  ámbito  proporciona  coñecementos  sobre  a  linguaxe  dixital  básica  e

permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e tratamento da información dixital e o

manexo de aplicacións e outros recursos informáticos.

– Aprender a aprender (CAA).

O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de aprendizaxe por

ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar, analizar e reaxustar o proceso e

avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición de técnicas de estudo básicas e de estratexias

para  unha  aprendizaxe  autónoma,  eficaz  e  permanente  ao  longo  da  vida:  uso  de  dicionarios,

elaboración de esquemas e mapas conceptuais e as habilidades de síntese e resumo de todo tipo de

textos.
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– Competencias sociais e cívicas (CSC).

Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e comunicativas

necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, para elaborar respostas, tomar decisións

e resolver conflitos, así como a capacidade de relacionarse de maneira construtiva en diferentes

contornos  sociais  e  culturais,  aplicando  as  normas  sociolingüísticas  para  o  intercambio

comunicativo, inspirando confianza e amosando unha actitude respectuosa conforme a principios

democráticos.

O ensino das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de prácticas

igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio lingüístico do alumnado, de maneira

que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos sociais.

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas indispensables

para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes de forma creativa e innovadora e

con criterio propio.

Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar estratexias adecuadas a cada situación comunicativa

de maneira autónoma.  Deste  xeito,  o desenvolvemento de habilidades lingüísticas  contribúe ao

fomento da autonomía e iniciativa persoal.

– Conciencia e expresións culturais (CCEC).

O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, comprender,

apreciar  e  valorar  con  espírito  crítico  e  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa  as  diferentes

manifestacións  culturais  e artísticas,  utilizalas  como fonte de enriquecemento e goce persoal  e

consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos.

Os  usos  lingüísticos  reflicten  as  actitudes  cara  ás  linguas  e  os  seus  falantes,  cara  á

diversidade lingüística e é obxectivo deste ámbito o desenvolvemento de actitudes positivas ante

esta diversidade, así como a erradicación dos usos discriminatorios da linguaxe.

O tratamento dos contidos que integran o ámbito de comunicación ten que abordarse desde

unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten con estas competencias clave.
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3. Obxectivos xerais de etapa

A educación secundaria  obrigatoria contribuirá  a desenvolver  no alumnado capacidades,

que se identifican cos obxectivos xerais que se recollen no Decreto 86/2015:

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades

entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o

exercicio da cidadanía democrática.

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal.

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico.  Adquirir  unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,

así  como coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  na  lectura  e  no  estudo  da

literatura.

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas,  así  como o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á

súa conservación e á súa mellora.

Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,

utilizando diversos medios de expresión e representación.

Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e

artístico de Galiza,  participar  na  súa conservación e  na súa mellora,  e  respectar  a  diversidade

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto cara ao exercicio deste dereito.

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galiza, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas

pertencentes á comunidade lusófona.

3.1. Obxectivos xerais de área na ESO
Os obxectivos xerais de área na ESO recóllense no Decreto antes indicado:

Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e

académica.

Expresarse  oralmente  de  xeito  correcto,  coherente,  creativo  e  adecuado  aos  distintos

contextos  da  actividade  social,  laboral  e  cultural,  adoptando  mediante  o  diálogo  actitudes  de

respecto e de colaboración cos demais.

Expresarse  por  escrito  de  xeito  correcto,  coherente,  creativo  e  adecuado  aos  distintos

contextos da actividade social, laboral e cultural

Utilizar  eficazmente  a  lingua  na  actividade  escolar  para  buscar,  procesar  e  analizar

información e mais para redactar ou expoñer textos propios do ámbito académico.
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Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación

social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións

diferentes.

Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico

para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e

corrección.

Comprender  as  circunstancias  que  condicionaron  a  historia  social  da  lingua  galega,

afirmándoa como propia da Galiza, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se

estea  en  disposición  de  superar  os  que  supoñen obstáculos  para  a  súa  utilización  en  calquera

contexto e situación.

Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e

do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca

o contacto de linguas.

Analizar  os  diferentes  usos  sociais  das  linguas  para  evitar  os  estereotipos  que  supoñen

xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.

Ler  con  fluidez,  consolidar  o  hábito  lector  e  facer  da  lectura  fonte  de  pracer,  de

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo.

Comprender  textos  literarios  utilizando  os  coñecementos  sobre  as  convencións  de  cada

xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos.

Aproximarse  ao  coñecemento  do  patrimonio  literario  e  valoralo  como  un  xeito  de

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais.

4. Contidos e concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliábel 
por curso

Recollidos na Orde do DOG nº 71 do 2018/4/12 - Xunta da Galiza. A seguir descríbense

para cada curso.

4.1. Lingua Estranxeira: Portugués. Módulo 1

Bloque I. Comprensión de textos orais.

B1.1. Estratexias de comprensión.
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– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que dan lugar

a inferencias de significado baseadas no contexto.

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.

– Identificación de palabras chave.

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).

– Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.

– Inferencia do significado probábel das palabras ou das frases que descoñece.

–  Perseveranza  no  logro  da  comprensión  oral,  re-escoitando  o  texto  gravado  ou  solicitando

repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Saúdos e presentacións, desculpas e agradecementos e invitacións.

– Expresión de información persoal e gustos.

– Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos e hábitos.

– Narración de feitos presentes.

– Petición e ofrecemento de información, de permiso e de axuda.

– Indicación de instrucións.

B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*
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B1.5. Léxico oral moi básico de uso común (recepción) relativo á identificación persoal; vivenda,

fogar e contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.6.  Recoñecemento  de  patróns  sonoros  e  acentuais  moi  básicos  de palabras  e  do  ritmo e  a

entoación de frases.

Bloque 2: Expresión oral

B2.1. Estratexias de produción:

–  Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e  coherencia  básica,  estruturándoa  apropiadamente  e

adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

– Activación dos coñecementos

B2.1. Estratexias de produción:

–  Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e  coherencia  básica,  estruturándoa  apropiadamente  e

adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción (segundo o tipo

de  situación  de  comunicación:  chegada  e  saída  do  centro  docente,  conversa  telefónica,

compravenda, e outras igualmente cotiás e básicas) ou sobre elementos lingüísticos previamente

asimilados.

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visibels,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.
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B2.3.  Funcións  comunicativas.  Produción  de  textos  orais  onde aparezan  as  seguintes  funcións

comunicativas:

– Saúdos e presentacións, desculpas e agradecementos e invitacións.

– Expresión de información persoal e gustos.

– Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos e hábitos.

– Narración de feitos presentes.

– Petición e ofrecemento de información, de permiso e de axuda.

–Indicación de instrucións.

B2.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B2.5. Léxico oral moi básico de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda,

fogar e contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións;

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo;

compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación;

ambiente, clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e a comunicación.

B2.6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación moi básicos.

Uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

Pronunciación e entoación aceptabels, con clara influencia da lingua materna, que aínda contendo

erros  e  imprecisións,  non  impidan  a  comunicación  ou  a  comprensión,  en  interaccións  orais,

dramatizacións e lectura en voz alta.

Bloque 3: Comprensión escrita

B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización da información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir  da información

superficial: imaxes organización na páxina, títulos de cabeceira etc.

– Identificación do tipo de lectura demandada pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva,

intensiva ou extensiva).

–  Identificación  do  tipo  textual  básico  (narrativo,  descritivo  ou  explicativo),  adaptando  a

comprensión a el.
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–  Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa  (sentido  xeral,

información esencial e puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e

da estrutura do texto.

–  Uso  progresivo  de  dicionarios  (en  papel  e  dixitais)  e  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visibels,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B3.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Saúdos e presentacións, desculpas e agradecementos, invitacións.

– Expresión de información persoal e gustos.

-Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos e hábitos.

– Narración de feitos presentes.

– Petición e ofrecemento de información, de permiso e de axuda.

– Indicación de instrucións.

B3.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B3.5.  Léxico  escrito  moi  básico  de  uso  común  (recepción)  relativo  á  identificación  persoal;

vivenda,  fogar  e  contorno  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e

estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;  transporte;  lingua  e

comunicación;  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.
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B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas:

–  Observación  e  análise  progresiva  da  ortografía  e  a  puntuación,  así  como  do  coidado  na

presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Bloque 4: Expresión escrita

B4.1. Estratexias de produción.

–  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  de  texto  e  elementos  lingüísticos

previamente asimilados.

– Uso axeitado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención

de axuda etc.).

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto,

mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación do contido do texto en

parágrafos, unha posterior revisión, na cal se identificarán erros e problemas e unha reescritura

definitiva, en que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal (símbolos, iconas...) elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visibels,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B4.3. Funcións comunicativas. Produción de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Saúdos e presentacións, desculpas e agradecementos, invitacións.

– Expresión de información persoal e gustos.

– Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos e hábitos.
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– Narración de feitos presentes.

– Petición e ofrecemento de información, de permiso e de axuda.

– Indicación de instrucións.

B4.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B4.5.  Léxico  escrito  moi  básico  de  uso  común  (produción)  relativo  á  identificación  persoal;

vivenda,  fogar  e  contorno  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e

estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;  transporte;  lingua  e

comunicación;  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas:

– Corrección progresiva na ortografía e na puntuación e coidado na presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

*Estruturas sintáctico-discursivas no idioma portugués

–  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (e);  disxunción  (ou);  oposición  (mas);  causa

(porque).

– Relacións temporais (quando; antes; depois).

– Afirmación (frases afirmativas; Sim + frase).

– Negación (frases negativas; com não, nunca (Adjetivo); Não (+ frase negativa)).

– Interrogación (quem; (o) que; qual; onde; de quem; quanto; como; porquê; Pergunta auxiliar).

– Expresión do tempo: presente (presente).

–  Expresión  do  aspecto:  puntual  (presente);  habitual  (presente  (+  Advérbio.,  p.  ex.:  sempre,

geralmente).

– Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (posso; pode; é capaz

de); obriga (imperativo); permiso (posso; pode).

–  Expresión  da  existencia:  (ter/haver);  a  entidade  (substantivos;  pronomes;  artigos;

demonstrativos); a calidade ((muito +) Adj.).

– Expresión da posesión: (ter).
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– Expresión da cantidade: (singular/plural; cardinais até quatro dígitos; ordinais até quatro dígitos).

–  Expresión  do  espazo:  (preposições  e  locuções  prepositivas  de  lugar,  distância,  movimento,

direção e origem).

– Expresión do tempo: (horas (p. ex. dez menos um quarto), divisões (p. ex.: meia hora; verão) e

indicações (p. ex. agora; amanhã) de tempo; duração (p. e. durante dois dias); anterioridade (antes);

posterioridade (depois); sequência (primeiro… em seguida); simultaneidade (ao mesmo tempo);

frequência (p. e. às vezes; aos domingos)).

– Expresión do modo: (Adv. de maneira, p. ex. lentamente, bem).

4.2. Lingua estranxeira: portugués. Módulo 2

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión.

– Identificación do tipo textual, adaptando a súa comprensión a este.

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que dan lugar

a inferencias de significado baseadas no contexto.

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.

Identificación de palabras chave.

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).

– Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.

– Inferencia do significado probábel das palabras ou das frases que descoñece.

– Perseveranza no logro da comprensión oral, volvendo escoitar o texto gravado ou solicitando

repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,
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deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Descrición de estados e situacións presentes.

– Petición e ofrecemento de información, indicacións e opinións.

– Expresión da vontade, da orde, do coñecemento e a certeza, da autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Establecemento e mantemento da comunicación e a organización do discurso.

B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B1.5. Léxico oral moi básico de uso común (recepción) relativo á identificación persoal; vivenda,

fogar e contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.6.  Recoñecemento  de  patróns  sonoros  e  acentuais  moi  básicos  de palabras  e  do  ritmo e  a

entoación de frases.

Bloque 2: Expresión oral

B2.1. Estratexias de produción:

–  Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e  coherencia  básica,  estruturándoa  apropiadamente  e

adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción e elementos

lingüísticos previamente asimilados.

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
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– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B2.3.  Funcións  comunicativas.  Produción  de  textos  orais  onde aparezan  as  seguintes  funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Descrición de estados e situacións presentes.

– Petición e ofrecemento de información, indicacións e opinións.

– Expresión da vontade, da orde, do coñecemento e a certeza, da autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Establecemento e mantemento da comunicación e a organización do discurso.

B2.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B2.5. Léxico oral moi básico de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda,

fogar e contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións;

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo;

compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación;

ambiente, clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B2.6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación moi básicos:

– Uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

– Pronunciación e entoación aceptábeis que, aínda contendo erros e imprecisións, non impidan a

comunicación ou a comprensión, en interaccións orais, dramatizacións e lectura en voz alta.

Bloque 3: Comprensión escrita

B3.1. Estratexias de comprensión:

Programação disciplina de português 18 EPAPU Albeiros



– Mobilización da información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir  da información

superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.

– Identificación do tipo de lectura demandada pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva,

intensiva ou extensiva).

–  Identificación  do  tipo  textual  básico  (narrativo,  descritivo  ou  explicativo),  adaptando  a

comprensión a el.

–  Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa  (sentido  xeral,

información esencial e puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e

da estrutura do texto.

–  Uso  progresivo  de  dicionarios  (en  papel  e  dixitais)  e  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, normas de cortesía e rexistros informal e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B3.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Descrición de estados e situacións presentes.

– Petición e ofrecemento de información, indicacións e opinións.

– Expresión da vontade, da orde, do coñecemento e a certeza, da autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.
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– Establecemento e mantemento da comunicación e a organización do discurso.

B3.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B3.5.  Léxico  escrito  moi  básico  de  uso  común  (recepción)  relativo  á  identificación  persoal;

vivenda,  fogar  e  contorno  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e

estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;  transporte;  lingua  e

comunicación;  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas:

–  Observación  e  análise  progresiva  da  ortografía  e  a  puntuación,  así  como  do  coidado  na

presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Bloque 4: Expresión escrita

B4.1. Estratexias de produción.

–  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  de  texto  e  elementos  lingüísticos

previamente asimilados.

– Uso axeitado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención

de axuda, etc.).

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto,

mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación do contido do texto en

parágrafos, unha posterior revisión, en que se identificarán erros e problemas e unha reescritura

definitiva, na que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal (símbolos, iconas) elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visibels,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,
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deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B4.3. Funcións comunicativas. Produción de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Descrición de estados e situacións presentes.

– Petición e ofrecemento de información, indicacións e opinións.

– Expresión da vontade, da orde, do coñecemento e a certeza, da autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Establecemento e mantemento da comunicación e a organización do discurso.

B4.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B4.5.  Léxico  escrito  moi  básico  de  uso  común  (produción)  relativo  á  identificación  persoal;

vivenda,  fogar  e  contorno  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e

estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;  transporte;  lingua  e

comunicación;  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas:

– Corrección progresiva na ortografía e na puntuación, e coidado na presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma portugués

– Expresión de relacións lóxicas: conxunción (e); disxunción (ou); oposición (mas); causa (porque)

(comparación (tão + Adj. quanto, mais... (que); o mais rápido)); resultado (para que).

– Afirmación (frases afirmativas; Sim + frase).

– Exclamación (formas elípticas: Que + S + (tão) + Adj., p. ex. Que dia tão lindo!).

– Negación (frases negativas com não, nunca; (não) nada, nenhum (a), ninguém).
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– Interrogación (frases interrogativas parciais).

– Expresión do tempo: presente (presente simples e contínuo).

–  Expresión  do  aspecto:  puntual  (tempos  simples);  habitual  (tempos  simples  (+  Adv.,  p.  ex.

normalmente)).

– Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz/incapaz de +

Inf.; saber); posibilidade (ser possível/impossível + Inf.; talvez); necesidade (ser preciso/necessário

+ Inf.);  obriga (ser obrigatório + Inf.;  imperativo);  permiso (poder  + Inf.);  intención (presente

contínuo).

– Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais. Quantidade: p. ex. todos

(os), a maioria de, ambos/as, ninguém).

–  Expresión  do  espazo:  (preposições  e  advérbios  de  lugar,  localização,  distância,  movimento,

direção, origem e disposição).

–  Expresión  do  tempo:  (horas  (p.  ex.:  cinco  menos  dez),  divisões  (p.  ex.  século,  estação)  e

indicações de tempo (p. ex. há tempo; cedo, tarde); duração (p. ex. entre...e, durante, até, desde);

anterioridade (já; (não) ainda); posterioridade (depois, mais tarde); sequência (primeiro, seguinte,

último); freqüência (p. ex. com frequência; normalmente).

– Expresión do modo: (Adv. de maneira, p. ex. facilmente; pelo correio).

4.3. Lingua estranxeira: portugués. Módulo 3

Bloque 1: Comprensión oral

B1.1. Estratexias de comprensión.

– Identificación do tipo textual, adaptando a súa comprensión a este.

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que dan lugar

a inferencias do significado baseadas no contexto.

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.

– Identificación de palabras chave.

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).

Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.
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– Inferencia do significado probabel das palabras ou das frases que descoñece.

–Perseveranza no logro da comprensión oral,  volvendo escoitar o texto gravado ou solicitando

repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visibels,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B1.5.  Léxico oral  de uso común (recepción) relativo á identificación persoal;  vivenda,  fogar  e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.
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B1.6. Recoñecemento de patróns sonoros e acentuais básicos de palabras e do ritmo e a entoación

de frases.

Bloque 2: Expresión oral

B2.1. Estratexias de produción.

–  Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e  coherencia  básicas,  estruturándoa  adecuadamente,

adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción e elementos

lingüísticos previamente asimilados.

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B2.3.  Funcións  comunicativas.  Produción  de  textos  orais  onde aparezan  as  seguintes  funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.
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– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B2.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B2.5. Léxico oral de uso común (produción) relativo á identificación persoal;  vivenda,  fogar e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B2.6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

Uso de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

Pronunciación e entoación aceptábeis que,  aínda contendo erros e imprecisións,  non impidan a

comunicación en interaccións orais, dramatizacións e lectura en voz alta.

Bloque 3: Comprensión escrita

B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización da información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir  da información

superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira etc.

– Identificación en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).

– Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou do tipo de lectura demandado pola

tarefa (explicativo), adaptando a comprensión a el.

–  Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa  (sentido  xeral,

información esencial e puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e

da estrutura do texto.

–  Uso  progresivo  de  dicionarios  (en  papel  e  dixitais)  e  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.
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–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B3.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B3.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B3.5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo á identificación persoal; vivenda, fogar e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

–  Observación  e  análise  progresiva  da  ortografía  e  a  puntuación,  así  como  do  coidado  na

presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.
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Bloque 4: Expresión escrita

B4.1. Estratexias de produción.

–  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  de  texto  e  elementos  lingüísticos

previamente asimilados.

– Uso axeitado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención

de axuda etc.).

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto,

mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación do contido do texto en

parágrafos, unha posterior revisión, na cal se identificarán erros e problemas e unha reescritura

definitiva, en que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal (símbolos, iconas) elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B4.3. Funcións comunicativas. Produción de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de cualidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.
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– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B4.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B4.5. Léxico escrito de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda, fogar e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

– Corrección progresiva na ortografía e na puntuación e coidado na presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma portugués

–  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (e,  também);  disxunción  (ou);  oposición  (mas,

embora); finalidade (para + Inf.; para que); comparación (mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./S +

(do) que/como/quanto, superlativo relativo); resultado (assim, portanto).

– Afirmación (frases afirmativas; frases impessoais).

– Exclamación (formas elípticas:  Que + S + (tão)  + Adj.,  p.ex.:  Que dia  tão lindo!);  frases e

sintagmas exclamativos, p.e. Ei, esta é a minha bicicleta!; Magnífica bolsa!).

– Negación (frases negativas com não, nunca; (não) nada, nenhum(a), ninguém).

– Interrogación (interrogativas diretas totais; frases interrogativas diretas QU- (p. ex. de quem é a

culpa?); interrogativas tag (p. ex. isto é fácil, não é?).

– Expresión do tempo: pasado (pretérito perfeito simples e perfeito composto); presente (presente

simples e contínuo); futuro (futuro simples + Adv.; haver-de; presente simples e contínuo + Adv.).

– Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente e pretérito simple/perfeito

composto do indicativo); habitual (tempos simples (+ Adv., p. e. normalmente).

– Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz/incapaz de +

Inf.;  saber);  posibilidade/probabilidade  (ser  possível/impossível  +  Inf.;  talvez);  necesidade  (ser

preciso/necessário + Inf.); obriga (ser obrigatório + Inf.; imperativo); permiso (poder + Inf.; ser

possível/permitido + Inf.); intención (presente contínuo).
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–  Expresión  da  entidade:  (substantivos  contáveis/massivos/coletivos/compostos;  pronomes

(relativos, reflexivos átonos/tônicos, determinantes).

–  Expresión  da  cantidade:  (singular/plural;  numerais  cardinais  e  ordinais.  Quantidade:  p.  ex.

bastante, a maior parte de, mais ou menos. Grau: p.e. consideravelmente; bastante bem).

–  Expresión  do  espazo:  (preposições  e  advérbios  de  lugar,  localização,  distância,  movimento,

direção, origem e disposição).

–  Expresión  do  tempo:  (horas  (p.  ex.  cinco  menos  dez),  divisões  (p.  ex.  século,  estação)  e

indicações de tempo (p. ex. há tempo; cedo, tarde); duração (p. ex. entre...e, durante, até, desde);

anterioridade (já; (não) ainda); posterioridade (depois, mais tarde); sequência (primeiro, seguinte,

último); frequência (p. e. com frequência; normalmente).

– Expresión do modo: (Adv. de maneira, p. ex. facilmente; pelo correio).

4.4. Lingua estranxeira: portugués. Módulo 4

Bloque 1: Comprensión oral

B1.1. Estratexias de comprensión.

Identificación do tipo textual, adaptando a súa comprensión a este.

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que dan lugar

a inferencias de significado baseadas no contexto.

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.

– Identificación de palabras chave.

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).

– Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.

– Inferencia do significado probábel das palabras ou das frases que descoñece.

– Perseveranza no logro da comprensión oral, volvendo escoitar o texto gravado ou solicitando

repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Recoñecemento de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
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–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes e expresión de sucesos futuros.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e da organización do discurso.

B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B1.5.  Léxico oral  de uso común (recepción) relativo á identificación persoal;  vivenda,  fogar  e

contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.6. Recoñecemento de patróns sonoros e acentuais básicos de palabras e do ritmo e a entoación

de frases.

Bloque 2: Expresión oral

B2.1. Estratexias de produción.
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– Expresión da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura

básica, adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción e elementos

lingüísticos previamente asimilados.

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Uso de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da linguaxe non

verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B2.3. Funcións comunicativas. Produción:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes e expresión de sucesos futuros.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e da organización do discurso.

B2.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B2.5. Léxico oral de uso común (produción) relativo á identificación persoal;  vivenda,  fogar e

contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e
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actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e a da comunicación.

B2.6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

– Uso de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

– Pronunciación e entoación aceptabels que, aínda contendo erros e imprecisións, non impidan a

comunicación ou a comprensión, en interaccións orais, dramatizacións e lectura en voz alta.

Bloque 3: Comprensión escrita

B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización da información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir  da información

superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.

– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva,

intensiva ou extensiva).

–  Identificación  do  tipo  textual  básico  (narrativo,  descritivo  ou  explicativo),  adaptando  a

comprensión a el.

–  Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa  (sentido  xeral,

información esencial e puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e

da estrutura do texto.

–  Uso  progresivo  de  dicionarios  (en  papel  e  dixitais)  e  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación, como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e

estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.
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B3.3. Funcións comunicativas. Comprensión de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e da organización do discurso.

B3.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B3.5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo á identificación persoal; vivenda, fogar e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre,

lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

–  Observación  e  análise  progresiva  da  ortografía  e  a  puntuación,  así  como  do  coidado  na

presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Bloque 4: Expresión escrita

B4.1. Estratexias de produción:

–  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  de  texto  e  elementos  lingüísticos

previamente asimilados.
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– Uso axeitado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención

de axuda etc.).

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto,

mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación do contido do texto en

parágrafos, unha posterior revisión, na cal se identificarán erros e problemas e unha reescritura

definitiva, na que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Uso de convencións sociais  básicas,  normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da

linguaxe non verbal (símbolos, iconas) elemental na cultura estranxeira.

–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais  visíbeis,

establecendo  similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,

actividades  ou celebracións;  condicións de vida;  relacións  interpersoais;  música,  comida,  lecer,

deportes e lugares; costumes e valores, a través de producións multimedia e de manifestacións

artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.

B4.3. Funcións comunicativas. Produción de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións

comunicativas:

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

– Descrición de cualidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións

presentes e expresión de sucesos futuros.

–  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,  consellos,

advertencias e avisos.

– Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus contrarios.

– Formulación de suxestións e desexos.

– Establecemento e mantemento da comunicación e da organización do discurso.

B4.4. Estruturas sintáctico-discursivas.*

B4.5. Léxico escrito de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda, fogar e

contorno persoal; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre,
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lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e

actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,

clima e contorna natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

– Corrección progresiva na ortografía e na puntuación e coidado na presentación dos textos.

– Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma portugués

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (e, também); disxunción (ou); oposición/concesión

(mas,  mesmo  assim);  causa  (porque;  por  isso;  como);  finalidade  (para  +  Inf.);  comparación

(mais/menos /tão + Adj./ Adv.+ (do) que/como/quanto; maior/mais pequeno...; superlativo absoluto

(-íssimo, -limo); resultado (assim, por isso).

- Afirmación (frases afirmativas; proforma (p.e. eu também; certamente).

- Exclamación (Que (+ S) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!; sintagmas exclamativos, p.ex.

Puxa, este CD está muito caro! Está bom!).

-  Negación (frases  negativas com não, nunca;  nada,  nenhum (a),  ninguém; proforma (p.ex.  eu

tampouco)).

- Interrogación (frases interrogativas diretas QU- (p.ex. Quem fez o quê?); interrogativas tags (p.ex.

Queres ir ao cinema, não queres?).

- Expresión do tempo: pasado (pretérito perfeito simples e perfeito composto); presente (presente

simples e contínuo); futuro (futuro simples +Adv.; haver-de; presente simples e contínuo + Adv).

- Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente e pretérito simples/perfeito

composto do indicativo); habitual (tempos simples (+ Adv., p. ex.: toda sexta-feira, manhã).

- Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz de + Inf.; saber);

posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível/impossível + Inf.; talvez); necesidade (ser

preciso/necessário  +  Inf.);  obriga  (ter  que/de,  dever;  imperativo);  permiso  (poder  +  Inf.;  ser

possível/permitido + Inf.); intención (presente contínuo).

-  Expresión  da  entidade:  (substantivos  contáveis/massivos/coletivos/compostos;  pronomes

(relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes).
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- Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais. Quantidade: p.ex. todo

(a), maioria, ambos, nenhum(a). Grau: p.ex. absolutamente, um pouco).

-  Expresión  do  espazo:  (preposições  e  advérbios  de  lugar,  localização,  distância,  movimento,

direção, origem e acomodação).

- Expresión do tempo: (momento pontual (p. ex. à meia-noite), divisões (p. ex. prazo), e indicações

de tempo (p. ex. atrás, cedo, tarde); de duração (p. ex. de/desde...a; durante); anterioridade (ainda;

ontem);  posterioridade  (depois,  logo,  próxima  segunda-feira);  sequência  (primeiro,  depois,

finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frequência (p. ex. duas/quatro vezes por semana;

diariamente).

- Expresión do modo: (Adv. de maneira, p. ex. cuidadosamente; com pressa).
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5. Distribución currículo nas unidades didácticas

Módulo 1

COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVAL

U
NI
D
A

DE
1

Apresentar-se
Cumprimentar
Despedir-se
Interagir socialmente
Interpelar/dirigir-se a alguém

Fórmulas sociais formais e 
informais
Cumprimentos e despedidas

Verbo ser Presente de indicativo: “eu sou a 
Teresa”
Presente do indicativo verbos regulares CI 
(com e sem hífen): “chamo-me Teresa”

O sotaque português: 
vamos fazer a onda

1

U
NI
D
A

DE
2

Dar e pedir informações de 
carácter pessoal
Escrever com acentos
Diferenciar a abertura das 
vogais: avó/avô

Nome
Morada
Estado civil
Nacionalidades
Países/cidades
Profissões
Números (até 20)

A acentuação: ^ ´ `
O til de nasalidade: ~
Pronomes pessoais sujeito
Ser / estar / ter: Presente do Indicaivo
Chamar-se/ morar (em)/ gostar de
O uso do artigo com os países
Preposição de (indicando origem)
Preposição em (indicando localização de 
pessoas)
Presente do indicativo dos verbos regulares

Alfabeto,
ditongos e outros sons 
específicos do 
português,
soletrar palavras.
Vogais abertas e 
fechadas

1

U
NI
D
A

Descrever a agenda semanal 
e rotinas
Explicar / planificar horários
Perguntar e responder por 

Rotina diária
Horas, partes do dia, dias da 
semana, meses
Atividades de lazer

Preposições de tempo
Conjugação no presente de: ler, ver, vir, fazer, 
poder, ir
Preposição a com horas, partes do dia e dias 

Quatro, quando 1
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COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVAL

DE
3

hábitos e planos
Solicitar informação sobre os 
hábitos
Perguntar/dizer as horas

Jogos e brinquedos
tempos livres
Números até 100

de semana (habitual)
Preposição de com partes do dia: de manhã /
de tarde

U
NI
D
A

DE
4

Descrever-se a si próprio
Descrever a família
Caracterizar fisicamente
Caracterizar psicologicamente
Solicitar informação sobre a 
família

A família: graus de parentesco e 
formas de tratamento
Aspeto físico e carácter
As cores
O adjetivo

Possessivos
Demonstrativos
Adjetivos qualificativos e grau do adjetivo
A comparação
O género e o número

b/v/f
ch, x
j, g

2

U
NI
D
A

DE
6

Identificar espaços de 
habitação
Pedir e dar informações sobre
localizações (morada, 
residência)
Indicar as características de 
uma habitação
Dirigir-se a alguém ao 
telefone. Encerrar a conversa.
Solicitar informação duma 
vivenda.
Responder a pedidos de 
informação

Tipo de habitação: casa, moradia, 
apartamento…
Tipos de apartamentos: T1, T2…
Espaços da casa
Móveis
Objetos e eletrodomésticos
Quantidades, medidas, tamanhos,
preços...

Pronomes interrogativos
Quantidades
Lugar: descrição
Tempo

Vogais nasais: canção 
O pato

2
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COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVAL

Interpretar anúncios de 
arrendamento ou venda de 
moradias
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Módulo 2

COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVAL

U
NI
DA
DE
7

Pedir ajuda identificando 
lojas e serviços
Sugerir
Fazer compras
Perguntar preços
Pedir artigos em lojas
Descrever pessoas
Aconselhar
Comparar factos (horários em
Portugal e outros países

Espaços comerciais
Serviços: correios, banco, farmácia…
Compras: cartão/multibanco; para 
oferta…
Lojas: livraria, sapataria, alimentação,
retrosaria...
Preços

Presente de indicativo: FAZER, 
DIZER, TRAZER, SAIR, CAIR, PEDIR,
OUVIR, DORMIR, PÔR
Preposições
O artigo e as contrações
Comparativos e superlativos
Possessivos. Demonstrativos
Advérbios de lugar
Cores, tamanhos
Género e número

Revisamos o sotaque e os sons 
próprios da língua portuguesa.

1

U
NI
DA
DE
8

Falar sobre hábitos 
alimentares
Fazer um pedido num café e/
ou restaurante
Entender a ementa
Solicitar informações sobre o 
menu
Transmitir informações sobre 
hábitos e preferências 
alimentares
Confirmar e corrigir 
informação sobre pedidos em

Alimentos
Refeições
Horários das refeições em Portugal e 
no Brasil
Partes de uma ementa
Modos de cozinhas: assar, cozer, 
fritar…
Receitas de cozinha
Tratamento nos cafés/restaurantes 
com os empregados

Presente de indicativo: querer, 
saber, trazer, vir, poder, pôr...
Podia…?
Precisar de/ dever
Imperativo
Para/por
Advérbios e expressões 
adverbiais: às vezes, quase nunca,
nunca...

Tipos de a
Pronuncia das vogais

1
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cafés e restaurantes
U
NI
DA
DE
9

Identificar e descrever 
atividades de tempos livres 
presentes e passadas
Solicitar informações sobre 
atividades de tempos livres
Fazer/aceitar/recusar 
convites para atividades
Pedir informações sobre 
horários, comprar bilhetes, 
combinar com os amigos
Exprimir gostos, preferências,
satisfação e insatisfação
Convidar e reagir a ofertas e 
convites
Expressar opiniões sobre 
atividades de tempos livres e 
celebrações
Falar de ações no passado

Atividades de tempos livres
Desportos
Lazer: arte, cinema, músicas
Música portuguesa e música 
brasileira
Horários de lazer em Portugal
Festas, festivais e celebrações
Jogos populares
Hoje é o meu aniversário

Verbo preferir
Adoro, gosto de
Expressão de desejo: adoraria; se 
eu tivesse dinheiro,…
Quando eu era mais novo,…
Passado dos verbos irregulares: ir,
vir, fazer, trazer, …
Ouvir/escutar
O pronome pessoal

O son g/j – x/ch
Sibilantes sonoras

2

U
NI
DA
DE
10

Ler e compreender itinerários
de viagens
Fazer reservas de viagens, 
hotéis/alojamentos
Solicitar informação sobre o 
tempo
Pedir opinião sobre locais de 
férias
Falar de festas populares e de

Festas e tradições
Tipos de viagens
Mar ou monte
Vestuário para as férias
Transportes e deslocações
Ações relacionadas com o passado
Opiniões

Pretérito perfeito simples: SER, 
IR, ESTAR, TER
Pretérito perfeito simples verbos 
regulares
Já/ainda não/nunca
Haver de+infinitivo
Meios de transporte: de / a
Preposições de movimento: a 
/para / por: Fui para Faro/ Fui a 

Sons: c, ç, qu 2
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tradições
Falar de acontecimentos 
passados

Faro

Módulo 3
Visto que, a totalidade dos alunos e alunas é o primeiro ano que estudam português, neste módulo 3 faremos uma revisão do visto nos anos 

anteriores. Não poderá ser muito pormenorizada e tentaremos ampliar vocabulários e expressões. Os conteúdos gramaticais também deverão ser 
ampliados.

Unidades Avaliação
Módulo 1: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 1ª

Módulo 2: unidades 7, 8, 9, 10 2ª

Módulo 4

COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVA

UNIDA
DE 9

Falar do quotidiano
Utilizar expressões de 
cortesia adequadas
Planear uma festa

Festas
Utensílios domésticos
Fórmulas de cortesia
Convites

Revisão dos verbos irregulares: SER,
HAVER, PODER, FAZER, TER, DIZER, 
TRAZER, VER, VIR...

Sons nasais
Palatais: lh, nh

1
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Enviar convites

UNIDA
DE 10

Escrever uma carta
Relatar factos presentes, 
passados e futuros
Falar de experiências

Relatar ações no passado
Experiências de vida
Viagens
Relatos biográficos

Pretérito perfeito simples: HAVER, 
SABER, PODER, QUERER
Pronomes pessoais de 
complemento direto

[f] [v]
[r] [R]
Ditongos

1

UNIDA
DE 11

Apresentar características 
profissionais
Falar dos objetivos e 
interesses profissionais
Enfrentar uma entrevista
Fazer e responder inquéritos 
de rua

Características profissionais
Curriculum Vitae
Perfil profissional
Uma entrevista
Inquéritos

Andar a+infinitivo
Costumar+infinitivo
Partícula apassivante se
Pronomes relativos
Advérbios em –mente
Pronomes pessoais de 
complemento direto (exceções)

Sons sibilantes: 2

UNIDA
DE 12

Falar de ações habituais no 
passado
Expressar agrado ou 
desagrado
Analisar as dificuldades de 
adaptação a um novo país ou 
cultura

Ações habituais no passado
Problemas de adaptação a um 
novo país ou cultura
Palavras que podem provocar 
confusão

Pretérito perfeito simples: TRAZER, 
FAZER, DIZER, VER, VIR, PÔR, DAR, 
CONSEGUIR, SABER, PODER
Pretérito imperfeito: ações 
habituais no passado
Antigamente; dantes

Abertura das vogais:
/ɛ//'sɛ/sé
/e//'se/sê/
ɨ//sɨ/se
/i//'si/si
/ɔ//'pɔʃ/pós
/o//'poʃ/pôs
/u//ˈtu/tu
/ɐ//fɐ'lamuʃ/falamos
/a//fɐ'lamuʃ/falámos

2
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6. Procedementos e criterios de cualificación e recuperación  específicos de 
avaliación na ESO

Os procedementos de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de ensinanza- aprendizaxe 
do noso alumnado serán variados e incidirán no traballo diario, na actitude, no uso oral da lingua, na 
expresión escrita, nas lecturas propostas e nas probas feitas ao longo do curso.

No tocante á avaliación inicial, esta realizarase na primeira sesión de aulas a través dun cuestionario 
onde indicarán os coñecementos previos e dunha proba en que se incluirá unha parte de comprensión 
textual, unha de identificación de categorías gramaticais, ortografía e produción textual..

Para a cualificación do alumnado tamén valoraremos:

• O traballo diario

Trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia, pois implica valorar 
o esforzo continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos de traballo ao longo do curso. Inclúe:

        ◦ Realización das actividades e traballos propostos na aula

        ◦ Realización de tarefas para realizar fóra da aula:exercicios, consultas... das que se verificará a 
realización.

        ◦ Entrega de traballos de distinto tipo propostos pola profesora (resumos, esquemas, exposicións…) nos
prazos establecidos.

• A actitude

    • O interese e a participación en calquera actividade proposta.

    • A toma de consciencia dos seus logros e dificultades.

    • A confianza para preguntar á profesora cando non entenda algo.

    • O respecto polos compañeiros/as e polo profesorado. O alumno/a debe respectar as normas básicas de 
conduta que rexen o intercambio comunicativo. Debe afacerse a gardar silencio cando se fai algunha 
actividade, a saber escoitar cando intervén un compañeiro/a ou a profesora e a saber respectar as quendas de 
intervención. Se existe un clima de traballo, de responsabilidade e de respecto mutuo, os resultados serán 
moito mellores.

    • Uso oral da lingua

        ◦ Valorarase a continuidade e a corrección no uso oral da lingua. O nivel de esixencia será gradual e 
adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe.

        ◦ A través dun sistema de rúbricas, o profesorado ha indicar os logros das alumnas e dos alumnos, para 
así poder acadar o valor dado para esta sección na nota final de trimestre.

    • Probas

• Realizarase unha proba por avaliación. Esta proba recollerá os aspecto traballados en cada período. 
Con todo, ao ser o coñecemento dunha lingua, nunca se elidirán contidos  dado que entendemos que o 
proceso de adquisición dunha lingua é un proceso continuo onde os coñecementos se acumulan.



• Instrumentos de avaliación

Como instrumentos para a avaliación do alumnado empregaremos os seguintes:

        ◦ Observación. Inclúense aquí as listaxes de control (conteñen unha serie de aspectos para observar, por
exemplo na realización de exercicios orais, ante os que a profesora sinala a súa presenza ou ausencia durante
o desenvolvemento dunha actividade ou tarefa) e o rexistro anecdótico apropiados para avaliar actitudes e 
que se reflectirán na nota final. Esta información ficará reflectida no caderno da profesora (fichas 
individualizadas de alumnado).

        ◦ Empregarase un sistema de rúbricas na hora de establecer a avaliación do uso oral do alumnado. O 
profesorado anotará no devir do curso a evolución de cada estudante.

        ◦ Exames tradicionais, tanto orais como escrito

Pertencen a este tipo de técnicas os exames e demais probas escritas e orais, que tamén poden 
resultar uns instrumentos válidos para a avaliación formativa, se se utilizan como fonte de información 
complementaria e non única, e enténdense como medios para analizar e valorar outros aspectos do traballo 
dos alumnos.

▪ INSTRUMENTOS ▪CAPACIDADES

▪Listas de control
▪Rexistro anecdótico

▪Actitudes

▪Caderno ▪ Todas as capacidades (Comprensión, 
expresión, razoamento e actitude).

▪ Exames tradicionais, tanto orais
como escritos:

▪Probas de ensaio e composición
▪Preguntas de resposta curta
▪ Preguntas de correspondencia

ou emparellamento.
▪Preguntas de opción múltiple
▪Preguntas de verdadeiro – falso (xustificadas)
▪ Preguntas de interpretación e/ou 
elaboración de gráficos e esquemas

▪ Comprensión, expresión
e  razoamento,  ademais  da  actitude

para as probas orais
▪Todas as capacidades.
▪Comprensión e expresión.
▪ Comprensión, expresión

e razoamento.
▪Comprensión e razoamento.
▪Compresión, expresión e razoamento.
▪Compresión, expresión razoamento.

As probas que se realizarán teñen a estrutura que se indica de seguido.

    1. Comprensión escrita: 2 textos. Poden ser preguntas curtas, certo/falso/ escoller a opción correcta...

    2. Comprensión oral: 2 audicións con preguntas de comprensión.

    3. Exercicios de gramática e vocabulario.

    4. Produción de texto escrito. Adecuarase aos vocabularios e fórmulas estudadas na aula.

    5. Produción oral; quer diálogo, quer monólogo. O alumno/alumna ten que tratar un tema proposto pola 
profesora e falar sobre el 3 minutos mínimo. Valorarase non só o vocabulario, gramática e cohesión, mais 
tamén a fonética.



Incrementarase até un punto para o traballo de casa ben feito e entregado, así como para o traballo de
aula.

Proporase a lectura de obras sinxelas, axeitadas ao nivel inicial dos alumnos, ou de fragmentos de 
obras. Facilitaranse exemplares na biblioteca ou on-line.

Os alumnos realizarán dous exames, un por avaliación tal e como se indica nas táboas anteriores. É 
preciso ter en conta que a maioría dos contidos se revén en todas as unidades. Ao ser a lingua unha materia 
claramente progresiva non se eliminan contidos entre as dúas avaliacións.

A cualificación final será a que reflicta os obxectivos conseguidos o último mes; non se pretende 
calcular medias e/o porcentaxes pois os contidos son claramente sumativos.

No caso de Lingua Estranxeira Portugués, a avaliación ordinaria será continua en todos os cursos. 
Debemos indicar aquí que o valor da nosa cualificación é un 30% do total do ámbito de comunicación.

7. Recuperación da materia pendente de anos anteriores

No caso de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués, a materia pendente de anos anteriores recupérase
superando a proba que deberán facer cos seus compañeiros e compañeiras do ano anterior..

Os mínimos exixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos 
contidos mínimos de cada nivel. A demostración desta adquisición farase como se vén de describir. Para 
aprobar é necesario como mínimo obter cinco puntos. Os alumnos e alumnas que non acaden esta 
puntuación terán que presentarse na convocatoria extraordinaria.

8. Metodoloxía didáctica

Na educación secundaria farase unha avaliación inicial que servirá como punto de partida para saber 
por onde comezar co alumnado, detectar posíbeis necesidades educativas e aplicar o reforzo individualizado 
correspondente. Dadas as características do noso alumnado é moi importante saber cal é o seu punto de 
partida e as súas necesidades. Na maioría dos casos son persoas que hai moito tempo que abandonaron a 
escola e deciden retomala por causas laborais. Tamén a maioría do alumnado non tiña cursado portugués con
anterioridade.

Ao comezo de cada unidade partirase do nivel previo de coñecementos que o alumnado posúe para 
conseguir unha aprendizaxe significativa, progresiva e ben construída.

Os métodos empregados para acadar os nosos obxectivos serán variados como é variado o noso 
alumnado. É importante mencionar que a presenza nas aulas non é continuada, dependendo de motivos 
laborais e/ou persoais. Mesmo moitas veces acaban o ano menos alumnos/alumnas dos que comezaron. 
Tamén condiciona en grande medida o método de traballo o facto de termos só unha hora semanal (no caso 
das semi-presenciais), o que implica que o traballo na casa debe substituír as horas de falta no programa. 
Tamén no ensino presencial teñen unha hora menos que aqueles que cursan a disciplina de maneira 
ordinaria.

A metodoloxía utilizada dentro da aula será fundamentalmente práctica, e trasladaranse ao alumnado 
as nocións teóricas pertinentes en cada caso. Partindo de textos de diferente tipoloxía (literarios e non 
literarios) faranse actividades de lectura, de comprensión oral e escrita, de produción, de identificación e de 
análise textual.



Usaranse distintas técnicas dentro da aula para unha maior comprensión dos contidos: potenciarase o 
traballo individual e/ou en grupo e a participación activa do alumnado; impulsaranse os hábitos de 
convivencia, respecto, participación e tolerancia e usarase o portugués de forma oral e escrita na actividade 
diaria. Tamén se fomentará a investigación por parte do alumnado a través de distintas fontes de información
e o achegamento ás novas tecnoloxías.

Realizaranse distintas actividades na aula de forma individual e/ou en pequeno grupo relacionados 
cos bloques de contidos e cos obxectivos que se pretende conseguir. A avaliación será individualizada, 
continua e formativa e terá en conta:

9. Materiais e recursos didácticos.

O material co se traballará diariamente na clase será, maioritariamente, elaborado pola docente ou 
extraído de manuais de referencia, en tal caso, non teremos libro de texto obrigatorio. As alumnas e os 
alumnos poderán comprar os temas na fotocopiadora do centro, ou ben descarregalos da Aula Virtual.

O uso das TIC tórnase indispensábel no presente curso escolar, onde se barallan diferentes contextos 
(semi-presencial / presencial). Desta maneira a profesora deberá asegurar que todos os alumnos e alumnas 
teñan coñecemento e hábito no manexo das novas tecnoloxías, saiban acceder ás plataformas online e saiban
realizar as tarefas dende alí propostas.

10. Educación en valores transversais

A educación en valores incide na necesidade de achegar ao alumnado unha formación neste aspecto 
dende todas as materias que conforman o currículo.

Dende o departamento de portugués procuramos fomentar a educación en valores a través da nosa 
materia; ben sexa achegando informacións precisas, ben fomentando a convivencia e respecto nas aulas e 
fóra delas.

Algún dos temas que achegamos ao alumnado dos diferentes cursos son:

O interculturalismo: fomentando o respecto por todas as culturas e a convivencia e intercambio 
pacífico entre elas.

A igualdade: a valoración de todos os seres humanos como iguais vincúlase nas nosas aulas á praxe 
dun trato igualitario e sen discriminacións sociais, raciais ou culturais. Fomentamos en todo momento a 
igualdade entre sexos e procuramos achegárllela ao noso alumnado con textos e actividades prácticas onde 
non hai roles preestablecidos.

A ecoloxía; educación ambiental: o coidado do planeta no que vivimos e unha actitude responsabel 
tanto na potenciación de proxectos de desenvolvemento sostíbel como o achegamento a un consumo 
responsabel por parte do alumnado.

O rexeitamento de todo tipo de violencia; educación para a paz: a través do achegamento á realidade 
actual potenciamos nas aulas o afastamento da violencia de calquera tipo e a aposta polas solucións 
dialogadas.



A educación para a saúde: é unha constante nas aulas o fomento dos hábitos saudábeis. O 
achegamento a determinadas áreas do léxico do portugués, ofrécenos a posibilidade de acoutar este tema así 
como outros temas transversais como a educación vial ou a educación para o consumidor.

11. Tratamento e fomento da lectura

A pesar de que o Departamento de Portugués non poña leituras obrigatorias para os alunos e alunas 
que cursan esta materia, dende a aula de portugués traballarase o fomento da leitura motivando o noso aluno 
tento dentro da aula como fora proporcionando información de libros que representen os gustos dos rapaces 
e rapazas do instituto en portugués. Tamén se farán na clase leituras dramatizadas de textos literarios e farase
uso de textos tamén literarios e non só, tamén xornalísticos e científicos para facer un aproveitamento de 
léxico ou de estruturas sintácticas à vez que se fomenta o pracer da lectura.

O Departamento colabora co fomento da leitura no centro con:

    • Emprego da biblioteca escolar

    • Colaboramos tamén coa iniciativa que se botou a andar nos cursos anteriores na ESO da Hora de lectura 
procurando achegar propostas de lectura.

    • Achegamento a diferentes tipos de textos, literarios e non literarios, cos que se traballa activamente nas 
aulas.

    • Integración de diferentes fontes de información á disposición do alumnado para a elaboración dos seus 
traballos académicos.

12. Tratamento e fomento das TIC

Se ben o emprego das TIC era unha parte fundamental da nosa labor nas nosas aulas, agora tornouse 
imprescincible, debido á situación derivada da crise sanotaria da Covid19. Agora debemos ter en conta os 
diferentes escenarios educativos que poderemos ter presente ao longo do curso escolar, que van dende 
apresencialidade de todo o grupo ata a ausencia do grupo enteiro ou parte del. Para isto debemos garantir 
que todos os alumnos e alumnas teñan un dominio óptimo das plataformas dixitais educativas e debemos 
asegurar que todos e todas teñan maneira de concetarse en caso de ausencia.

A Aula Virtual será un aliado imprescincible durante o presente curso pero así como outro tipo de recursos 
educativos online como dicionarios, canles televisivas ou centros de ensino do portugués que ofrecen 
recurso en aberto.

2º DE BACHARELATO
13. Introducción

O dominio  de linguas estranxeiras, que nos posibilita comprender mellor a nosa 
propia lingua, implica a posibilidade de acceder a outras culturas, ao tempo que fomenta as 
relacións interprofesionais e o respecto por outros países, falantes e culturas. O proceso de 
ensinanza e aprendizaxe da lingua portuguesa contribuirá, ademais, á formación educativa do



alumnado desde unha perspectiva global, favorecendo o desenvolvemento da súa 
personalidade.

A aprendizaxe de Portugués como primeira lingua estranxeira no bacharelato é moi 
importante para o alumnado galego porque lle permite un achegamento doado a outra lingua 
moi próxima á galega tanto desde o punto de vista xeográfico como lingüístico. Dunha 
banda, supón a prolongación e consolidación do coñecido e, doutra, un desenvolvemento de 
capacidades máis especializadas en función dos intereses académicos e profesionais que 
guiarán o futuro laboral do alumno ou alumna. Vivimos unha época na que se valoran moito 
os coñecementos e dominio de linguas estranxeiras, porque  axudan  de cara a unha máis fácil
mobilidade a nivel profesional. 

14. Obxetivos

•Contribución da materia aos obxectivos xerais do Bacharelato.

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívicaresponsa-

ble, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galiza, así como polos

dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e

favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable eautónoma e desen-

volver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e

sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar evalorar critica-

mente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a

igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,

con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficazaproveitamento

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedenteshistóricos e os

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu

contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidadesbásicas propias

da modalidade elixida.

l) Comprender  os elementos e  os procedementos  fundamentais  da investigación e  dos  métodoscientíficos.

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de



vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do

territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballoen

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes deformación e enri-

quecemento cultural.

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condu-

tas e hábitos saudables. 

p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza.

• Obxectivos específicos da materia.

r) Utilizar a lingua portuguesa de forma oral e escrita, co fin de comunicarse con fluidez e corrección.

s) Comprender e interpretar textos orais e escritos emitidos nas distintas situacións de comunicación.

t) Ler con fluidez textos de temática xeral ou adecuados aos intereses dos alumnos, comprender os elementos

esenciais e captar a súa función e organización discursiva.

u) Reflexionar sobre o funcionamento da lingua portuguesa na comunicación, co fin de mellorar as producións

propias e comprender as alleas.

v) Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, utilizando recursos autónomos, baseados na observa-

ción, corrección e avaliación, co fin de coñecer o estado da aprendizaxe e de continuar no futuro co estudo

desta lingua.

w)Reflexionar  sobre o funcionamento das linguas,  establecendo paralelismos e  contrastes  entre  as  linguas

coñecidas e o portugués.

x) Apreciar o valor da lingua portuguesa como medio para acceder a outros coñecementos e a outras culturas.

y) Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural da lingua portuguesa, co fin de acadar unha mel-

lor comunicación e unha mellor interpretación das diferentes culturas.

z) Reflexionar sobre os parecidos e as diferencias entre as diversas culturas e desenvolver o respecto

por elas, na procura dunha maior tolerancia entre os pobos.

15.Grao mínimo de consecución para superar a materia: 2º Bacharelato:
        Primeira Lingua Estranxeira I: Português

Estándares de
aprendizaxe

Grao mínimo para
superar a materia

Procedementos e 
intrumentos de
avaliación

Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais



PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de
compresión, 
axustándoo e
mellorándoo se é o 
caso, sacando

PLEB1.1. Nas
actividades de aula, 
reflexiona 
suficientemente sobre 
o seu proceso de
compresión, 
axustándoo e
mellorándoo se é o 

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

conclusións sobre a
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a
partir do volume da 
voz do falante; facendo
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias
experiencias.

caso, sacando 
conclusións sobre a
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a
partir do volume da 
voz do falante; facendo
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias
experiencias.

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á realización 
de actividades e 
normas de seguridade 
no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación deportiva), 
público (por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), educativo
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas,
dispositivos
electrónicos ou

PLEB1.2. Comprende 
case sempre 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á realización 
de actividades e 
normas de seguridade 
no ámbito persoal (por
exemplo, nunha 
instalación deportiva), 
público (por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), educativo
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

programas 
informáticos).

electrónicos ou

programas 
informáticos).



PLEB 1.3. Comprende, 
nunha conversa formal
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 

PLEB 1.3. Comprende 
minimamente, nunha
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de

CCL
CAA
CSC
CCEC

información detallada 
e puntos de vista e
opinións sobre temas 
da súa especialidade e 
relativos a actividades

e procedementos
cotiáns e menos

habituais, sempre que
poida expor 

preguntas para 
comprobar que
comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir
e conseguir aclaracións
sobre algúns detalles.

ou 
ocupacional, 
información detallada 
e puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade e 
relativos a actividades 
e procedementos 
cotiáns e menos
habituais, sempre que 
poida expor preguntas 
para comprobar que 
comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir
e conseguir aclaracións
sobre algúns detalles.

seguemento da
aula

PLEB1.4. Comprende 
as ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de 
maneira clara e en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da
universidade noutros 
países).

PLEB1.4. Comprende 
minimamente as ideas 
principais e detalles
relevantes dunha 
presentación, charla ou
conferencia que verse 
sobre temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade, sempre 
que o discurso estea 
articulado de maneira 
clara e en lingua 
estándar (por exemplo,
unha presentación 
sobre a organización 
da universidade
noutros 
países).

PROCEDEMENTOS

Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC



PLEB1.5. Comprende 
os puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara 
e    estándar,    e    que

PLEB1.5. Comprende 
case todos os puntos 
principais e detalles 
relevantes na maioría 
de programas de radio 
e televisión relativos a 
temas de interese 
persoal ou da súa 
especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

traten temas coñecidos e    estándar,    e    que

ou do seu interese. traten temas coñecidos
ou do seu interese.

PLEB1.6. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal
ou informal de certa 
duración entre dúas ou
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

PLEB1.6. Identifica case
sempre os puntos 
principais e detalles
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

PLEB1.7. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal
ou informal de certa 
duración entre dúas ou
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

PLEB1.7. Identifica 
minimamente os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal
ou informal de certa 
duración entre dúas ou
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC



PLEB1.8. Comprende,
nunha conversa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpresa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre

PLEB1.8. Comprende 
case sempre, nunha 
conversa informal ou 
nunha discusión na 
que participa, tanto de 
viva voz como por 
medios técnicos, 
información específica 
relevante sobre temas 
xerais ou do seu 
interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou
a indiferenza, sempre

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de

seguemento da
aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

que as persoas 
interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático 
da lingua e se non haxa
interferencias 
acústicas.

que as persoas 
interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático 
da lingua e se non haxa
interferencias 
acústicas.

PLEB1.9. Entende, en

transaccións e xestións 
cotiás e menos

PLEB1.9. Entende

bastante, en
transaccións e xestións

CCL

CAA
CSC

habituais, a exposición 
dun problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no
caso dunha

reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles.

cotiás e menos
habituais, a exposición 
dun problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no
caso dunha

reclamación), sempre
que       poida       pedir

confirmación sobre 
algúns detalles.

CCEC

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
PLEB2.1. Participa con
eficacia en conversas 
informais cara a cara 
ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
describe con certo 
detalle feitos,
experiencias, 
sentimentos e

reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia suficiente en 
conversas informais
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros
medios técnicos, nas 
que describe con certo 
detalle feitos,
experiencias, 
sentimentos e

reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 

PROCEDEMENTOS

Análise das

producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS 
Producións

orais
dirixidas

Grellas de análise

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



sentimentos como a
sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece 
e interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai

sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou
a indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece 
e interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai 
comprensibles as súas

comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestións prácticas; 
expresa con

amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as 
súas opinións e os seus
proxectos.

opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestións prácticas; 
expresa con

amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as 
súas opinións e os seus
proxectos.

PLEB.2.2. Desenvólvese
con eficacia en 
transaccións e xestións
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas 
autoridades, así como 
en   situacións   menos 
habituais    en    hoteis,

PLEB.2.2. Desenvólvese
con eficacia suficiente 
en transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas autoridades,
así como en
situacións   menos 
habituais    en    hoteis,

PROCEDEMENTOS
Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS

Producións orais
dirixidas
Grellas de análise

CCL
CAA
CSC
CCEC

tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer

reclamacións), 
expondo os seus
razoamentos e puntos 
de vista con claridade e
seguindo as

convencións 
socioculturais que
demanda   o   contexto 
específico.

tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer

reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e puntos 
de vista con claridade e
seguindo as

convencións 
socioculturais que
demanda   o   contexto 
específico.



PLEB.2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas establecido 
con anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro

PLEB.2.3. Segue no
xeral unha entrevista 
cun patrón estruturado
de preguntas 
establecido con
anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou
respondendo a elas, 
sempre que se

PROCEDEMENTOS 
Análise das

producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS 
Producións

orais
dirixidas

Grellas de análise

CCL
CAA
CSC
CCEC

ámbito predicible da 
interacción.

manteñan dentro
ámbito predicible da 
interacción.

PLEB.2.4. Compensa as
carencias lingüísticas 
con certa naturalidade
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor,

e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como

a paráfrase
ou a 

explicación, e 
paralingüísticos.

PLEB.2.4. Compensa 
frecuentemente as
carencias lingüísticas 
con certa naturalidade 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor,

e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como

a paráfrase
ou a 

explicación, e 
paralingüísticos.

PROCEDEMENTOS
Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS

Producións orais
dirixidas

Grellas de análise

CCL
CAA
CSC
CCEC

PLEB.2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa
duración sobre un 
tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun
aparello ou dispositivo,
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente 
claridade como para 
que se poida seguir sen
dificultade a maior 
parte do tempo e 
cuxas ideas principais
estean explicadas 
cunha razoable

precisión, e responde a

PLEB.2.5. Fai
xeralmente 
presentacións ben 
estruturadas e de certa
duración sobre un
tema educativo (por 
exemplo, o deseño 
dun aparello ou 
dispositivo,
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente 
claridade como para 
que se poida seguir sen
dificultade a maior 
parte do tempo e 
cuxas ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable

PROCEDEMENTOS
Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS

Producións orais
dirixidas

Grellas de análise

CCL
CAA
CSC
CCEC

preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.

precisión, e responde a
preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas

con claridade
e a 

velocidade normal.



PLEB.2.6. Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre 
temas cotiáns de 
interese persoal ou

PLEB.2.6. Inicia, 
mantén e finaliza case
sempre 
espontaneamente con 
certa seguridade
conversas e discusións
cara a cara sobre 
temas cotiáns de

PROCEDEMENTOS

Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS

Producións orais
dirixidas

CCL
CAA
CSC
CCEC

pertinentes para a vida
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, 
aínda que ás veces 
precise facer pausas 
para pensar o que 
quere dicir.

interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer
pausas para pensar o 
que quere dicir.

Grellas de análise

PLEB.2.7. Toma parte 
adecuadamente, aínda
que ás veces teña que 
pedir que lle repitan 
ou aclaren algunha
dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
con claridade, e
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente as súas
opinións, os seus plans 
e as súas suxestións 
sobre futuras 
actuacións.

PLEB.2.7. Toma parte 
case sempre
adecuadamente, aínda
que ás veces teña que 
pedir que lle repitan 
ou aclaren algunha
dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos
habituais nestes
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
con claridade, e
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente as súas
opinións, os seus plans 
e as súas suxestións 
sobre futuras 
actuacións.

CCL
CAA
CSC
CCEC



PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
e

PLEB.2.8. Coopera 
bastante na
interacción verificando

CCL
CAA
CSC

das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na
realización das tarefas 
de comunicación.

a comprensión propia 
e das demais persoas, 
e cooperando 
activamente na

realización das tarefas 
de comunicación.

CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

PLB3.1. Nas actividades
de aula, explica como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a identificación
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir 
dos elementos textuais
e non textuais, o uso 
do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras 
para inferir significados
ou o apoio na 
organización da 
información e no tipo 
de texto.

PLB3.1. Nas actividades
de aula, explica 
minimamente como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a identificación 
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir 
dos elementos textuais
e non textuais, o uso 
do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras 
para inferir significados
ou o apoio na 
organización da
información e no tipo 
de texto.

PROCEDEMENTOS 
Observación

de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL
CAA
CSC

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e os 
detalles máis 
relevantes en noticias 
e artigos xornalísticos 
ben
estruturados e de certa
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de 
vista concretos sobre 
temas de actualidade 
ou do seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua.

PLEB3.2. Comprende 
case sempre o sentido 
xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de 
vista concretos sobre 
temas de actualidade 
ou do seu interese, 
redactados nunha
variante estándar da 
lingua.

PROCEDEMENTOS

Observación de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS

Proba obxectiva

CCL
CAA
CCEC

PLEB3.3. Entende, en 
manuais, enciclopedias

PLEB3.3. Entende 
minimamente, en 

PROCEDEMENTOS 
Observación

CCL
CAA



e libros de texto, en manuais, enciclopedias de
lecturas dirixidas 

CCEC

soporte tanto impreso
como dixital, 
información concreta 
para a resolución de 
tarefas da clase ou 
traballos de
investigación 
relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información

e libros de texto, en soporte
tanto impreso
como dixital, información 
concreta para a resolución 
de tarefas da clase ou 
traballos de
investigación

relacionados con temas da 
súa especialidade,

INTRUMENTOS
Proba obxectiva

concreta relacionada 
con cuestións 
prácticas ou con 
temas do seu interese
educativo ou 
ocupacional, en 
páxinas web e outros 
textos informativos 
oficiais, institucionais, 
ou corporativos.

así como información 
concreta relacionada con 
cuestións prácticas ou con 
temas do seu interese 
educativo ou ocupacional, 
en páxinas web e outros 
textos informativos

oficiais, institucionais, ou 
corporativos.

PLEB3.4. Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e

complexidade dentro 
da súa área de 
interese ou da súa
especialidade, sempre
que poida volver ler 
as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educativo 
seguindo as 
convencións 
internacionais).

PLEB3.4. Comprende
suficientemente instrucións
dunha 
certa extensión e

complexidade dentro da 
súa área de interese ou

da súa 
especialidade, sempre que 
poida volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, sobre
cómo redactar un 

traballo educativo 
seguindo as convencións 
internacionais).

PROCEDEMENTOS

Observación de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CAA

PLEB3.5. Comprende
información relevante
en correspondencia
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como
universidades, 
empresas ou
compañías de servizos

PLEB3.5. Comprende
bastante información 
relevante en
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades 
privadas como
universidades, 
empresas ou

PROCEDEMENTOS
Observación

de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL
CSC
CCEC

(por exemplo, carta de 
admisión a un curso).

compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 



admisión a un curso).
PLEB3.6. Entende 
detalles relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas
de estudos 
universitarios).

PLEB3.6. Entende no
xeral detalles 
relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por

exemplo, folletos, 
prospectos, programas
de estudos

universitarios).

PROCEDEMENTOS 
Observación

de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS

Proba obxectiva

CCL
CSC
CCEC

PLEB3.7. Segue
sen dificultade
a liña 

argumental de 
historias de ficción e de
novelas curtas 
claramente
estruturadas, de

PLEB3.7. Segue case 
sen dificultade a liña 
argumental de 
historias de ficción e 
de novelas 

curtas 
claramente
estruturadas, de

PROCEDEMENTOS 
Observación

de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL
CSC
CCEC

linguaxe sinxela e 
directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos

personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente       e       co 
suficiente detalle.

linguaxe sinxela e
directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos

claramente e co 
suficiente detalle.

PLEB3.8. Comprende
correspondencia 
persoal en calquera
soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nas 
que se transmiten 

información e ideas, se

pregunta sobre 

problemas e se

explican con razoable 
precisión, e se
describen de maneira 

PLEB3.8.Comprende 
minimamente 
correspondencia 
persoal en calquera
soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nas 
que se transmiten
información e ideas, se

pregunta sobre 

problemas e se

explican con razoable 
precisión, e se

PROCEDEMENTOS

Observación de
lecturas dirixidas 
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CSC 
CCEC
CD



clara e detallada,
experiencias, 
sentimentos,reaccións,
feitos, plans e aspectos
tanto abstractos como 
concretos de temas do 
seu interese.

describen de maneira 
clara e detallada,
experiencias, 
sentimentos,reaccións,
feitos, plans e aspectos
tanto abstractos como 
concretos de temas do 
seu interese.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

PLEB4.1. Escribe, en 
calquera soporte, 
informes breves nos 
que dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; explicando 
os motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións 
breves e xustificadas 
sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación.

PLEB4.1. Escribe 
suficientemente, en 
calquera soporte,
informes breves nos 
que dá información
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; 
explicando os motivos
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas 
sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación.

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS
Tarefas obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB4.2. Nas tarefas de
expresión escrita, 
produce 
habitualmente textos 
coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con
razoable corrección 
tanto ortográfica como
de puntuación, na orde
das palabras e na 
presentación do escrito
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.).

PLEB4.2. Nas tarefas de
expresión escrita,

produce case 
habitualmente textos
coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con
razoable corrección 
tanto ortográfica como
de puntuación, na orde
das palabras e na 
presentación do escrito
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e

minúsculas, etc.).

PROCEDEMENTOS

Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS
Tarefas obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



PLEB4.3. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional,
ou para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas).

PLEB4.3. Completa 
minimamente un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional,
ou para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas).

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS

Tarefas obxectivas

CCL
CAA
CSC
CCEC

PLEB4.4. Escribe, nun 
formato convencional 
e en calquera soporte, 
un currículo detallando
e ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e
o destinatario 
específicos.

PLEB4.4. Escribe 
minimamente, nun 
formato convencional 
e en calquera soporte, 
un currículo detallando
e ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e
o destinatario

específicos.

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS

Tarefas obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB4.5. Toma notas, 
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela, e 
redacta un breve 
resumo coa 
información esencial, 
sempre que o tema 
sexa coñecido e o

PLEB4.5. Toma notas 
suficientemente, 
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha
conferencia sinxela, e 
redacta un breve 
resumo coa 
información esencial, 
sempre que o tema

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS

Tarefas obxectivas

CCL
CAA
CSC
CCEC

discurso se formule 
dun modo sinxelo e se 
articule con claridade.

sexa coñecido e o 
discurso se formule 
dun modo sinxelo e se 
articule con claridade.

PLEB4.6. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes
que transmite e solicita
información   relevante
e       opinións       sobre

PLEB4.6. Escribe 
minimamente notas, 
anuncios, mensaxes
que transmite e solicita
información   relevante

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

aspectos persoais,

educativos u
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía.

e opinións sobre 
aspectos persoais,

educativos u
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as

normas de cortesía.



PLEB4.7. Escribe
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información 
e ideas sobre temas 
abstractos e concretos,
comproba información 
e pregunta sobre
problemas e explícaos 
con razoable precisión,
e describe, de maneira 
detallada, 
experiencias,
sentimentos, 
reaccións, feitos, plans 
e unha serie de temas 
concretos relacionados
cos seus intereses ou a
súa especialidade.

PLEB4.7. Escribe 
autonomamente 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información 
e ideas sobre temas 
abstractos e concretos,
comproba información
e pregunta sobre
problemas e explícaos 
con razoable precisión,
e describe, de maneira 
detallada, 
experiencias,
sentimentos, 
reaccións, feitos, plans 
e unha serie de temas 
concretos relacionados
cos seus intereses ou a
súa especialidade.

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS

Tarefas obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB4.8. Escribe, en 
calquera soporte, 
cartas formais dirixidas
a institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá e
solicita información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a

PLEB4.8. Escribe 
suficientemente, en 
calquera soporte, 
cartas formais dirixidas
a institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá e
solicita información 
relevante, e expresa 
puntos de vista

PROCEDEMENTOS
Producións 
escritas dirixidas
INTRUMENTOS
Tarefas obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos.

pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos.

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
PLEB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso
de      adquisición      da 
lingua   e   transfire   á

PLEB5.1. Desenvólvese 
case na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso
de      adquisición      da
lingua   e   transfire   á

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

lingua estranxeira 

coñecementos e 

estratexias de

lingua estranxeira 

coñecementos e 

estratexias de



comunicación 
adquiridas

noutras

linguas.

comunicación 
adquiridas

noutras

linguas.
PLEB5.2. Utiliza as 
normas ortográficas 
sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 
xerarquizalas en 
principais e

secundarias, e utiliza o 
corrector informático 
para detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos.

PLEB5.2. Utiliza 
minimamente as 
normas ortográficas 
sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 
xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático 
para detectar e corrixir 
erros    tipográficos    e 
ortográficos.

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB5.3. Utiliza a
lingua estranxeira

como
instrumento de acceso 
á información 
procedente de diversas
fontes (biblioteca,

PLEB5.3. Utiliza 
bastante a lingua 
estranxeira como 
instrumento de acceso
á información 
procedente de diversas
fontes (biblioteca,

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

internet, etc.) e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións 
de comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de

procedencias, linguas e
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e culturais.

internet, etc.) e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións 
de comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de

procedencias, linguas e
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e culturais.

seguemento da
aula



PLEB5.4. Explica 
valores e

comportamentos 
propios dunha cultura 
a membros de outra
diferente, consciente
da importancia desta 
actividade de
mediación

intercultural.

PLEB5.4. Explica 
minimamente valores 
e comportamentos 
propios dunha cultura 
a membros de outra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de
mediación 
intercultural.

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de

seguemento da
aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB5.5. Coñece 
algúns aspectos 
significativos históricos
xeográficos e de 
produción cultural dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, 
obtendo a información
por diferenintes 
medios, entre eles a 
biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

PLEB5.5. Coñece 
minimamente algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e
de produción cultural 
dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, 
obtendo a información
por diferenintes 
medios, entre eles a 
biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da

información e 
da 

comunicación.

PROCEDEMENTOS

Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

seguemento da
aula

CCL
CSC
CCEC

PLEB5.6. Produce
textos orais e escritos 
en diferentes soportes

PLEB5.6. Produce
bastantes textos orais 
e escritos en diferentes

PROCEDEMENTOS
Observación 
sitemática 

CCL 
CSC 
CCEC

suficientemente 
cohesivos, coherentes 
e adecuados ao
propósito 
comunicativo.

soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes 
e adecuados ao
propósito 
comunicativo.

INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CD

PLEB5.7. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras 
de significado próximo,
e recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual.

PLEB5.7. Exprésase de 
maneira suficiente 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras 
de significado próximo,
e recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual.

PROCEDEMENTOS

Observación 
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de

seguemento da
aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



PLEB5.8. Realiza 
actividades de
mediación

lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo
comprensible a 
persoas interlocutoras 
que 
descoñecen a lingua en
que se produce, 
escribe o resumo dun 
debate oral ou un 
artigo lido noutra 
lingua, fai unha 
exposición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto

ao esquema, 
etc.).

PLEB5.8.Realiza 
minimamente 
actividades de
mediación

lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo
comprensible a 
persoas interlocutoras 
que 
descoñecen a lingua en
que se produce, 
escribe o resumo dun 
debate oral ou un 
artigo lido noutra 
lingua, fai unha 
exposición oral a partir
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto

ao esquema, 
etc.).

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que
se utilizan varias
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita
estereotipos 
lingüísticos ou
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

PLEB5.9. Participa 
minimamente en 
proxectos (elaboración
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que
se utilizan varias
linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita
estereotipos 
lingüísticos ou
culturais, e valora as 
competencias que

posúe como
persoa 

plurilingüe.

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

16.Grao mínimo de consecución para superar a materia: 1º 
Bacharelato:Segunda Lingua Estranxeira II: Português

Estándares 
aprendizaxe

de Grao mínimo para
superar a materia

Procedementos e 
intrumentos de
avaliación

Competencia
s clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais



SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 

seu proceso de
comprensión, 

axustándoo ás
necesidades da tarefa 
(de comprensión global,
selectiva ou detallada) e
mellorándoo, de ser o 
caso, facendo 
anticipacións do que
segue (palabra, frase, 

resposta, etc.) e
inferindo o que non se 
comprende e o que non
se coñece mediante os 
propios coñecementos 
e

SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
case sempre persevera 
no seu proceso de
comprensión, 

axustándoo ás
necesidades da tarefa 
(de comprensión global,
selectiva ou detallada) 
e mellorándoo, de ser o
caso, facendo 
anticipacións do que
segue (palabra, frase, 

resposta, etc.) e
inferindo o que non se 
comprende e o que non
se coñece mediante os 

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

as experiencias doutras 
linguas.

propios coñecementos e
as experiencias doutras 
linguas.

SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que
conteñan      instrucións, 
indicacións     ou     outra

SLEB1.2. Capta 
minimamente os puntos
principais e os detalles 
salientables de 
mensaxes, gravadas ou
de      viva      voz,      que 
conteñan      instrucións,

PROCEDEMENTO

S Observación
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da

aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

información claramente 
estruturada, sempre que
poida volver
escoitar o dito ou 

pedir
confirmación.

indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada, sempre que
poida volver
escoitar o

dito ou pedir 
confirmación.

SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible
sobre asuntos prácticos 
no ámbito educativo 
(datos persoais, 
intereses, preferencias, 
e gustos e proxectos 
persoais e educativos, 
coñecemento ou
descoñecemento, 
acordo e desacordo, 
etc.), sempre que poida

SLEB1.3. Comprende no
xeral, nunha conversa 
formal ou entrevista na
que participa, 
información relevante 
de carácter habitual e 
predicible sobre 
asuntos prácticos no 
ámbito educativo 
(datos

persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e
proxectos persoais e
educativos, 
coñecemento ou

PROCEDEMENTO

S Observación
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC



pedir que se lle repita 
ou que se reformule, 
aclare ou elabore algo 
do que se lle dixo.

descoñecemento, 
acordo e

desacordo, 
etc.), sempre que poida
pedir que se lle repita 
ou que se reformule, 
aclare ou elabore algo 
do que

se lle dixo.
SLEB1.4. Entende o que 
se di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en bancos,

SLEB1.4. Entende 
minimamente o que se
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

tendas, hoteis,
restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a 
información relevante 
cando se lle fala 
directamente en 
situacións menos 
habituais, pero 
predicibles (por 
exemplo, a perda dun 
obxecto), sempre que 
poida volver escoitar o 
dito.

exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis,
restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a 
información relevante 
cando se lle fala 
directamente en 
situacións menos 
habituais, pero 
predicibles (por 
exemplo, a perda dun 
obxecto), sempre que 
poida volver escoitar o 
dito.

seguemento da
aula

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, opinións 
xustificadas e 
claramente articuladas 
a unha velocidade lenta
ou
media,   sobre   
diversos asuntos 
cotiáns ou de

SLEB1.5. Comprende 
suficientemente, nunha
conversa informal na 
que participa, opinións 
xustificadas e 
claramente articuladas 
a unha velocidade lenta
ou media,   sobre   
diversos

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

interese persoal, así 
como a expresión de 
sentimentos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade, e se a 
persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito.

asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así 
como a expresión de 
sentimentos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade, e se a
persoa interlocutora

está disposta a repetir 
ou reformular o dito.



SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis 

importantes en

presentacións sobre
temas coñecidos ou do 
seu interese nos 
ámbitos persoal e 
educativo; e de 
programas 
informativos, 
documentais, 

SLEB1.6. Identifica case 

sempre os aspectos 

máis importantes en 

presentacións sobre

temas coñecidos ou do 
seu interese nos 
ámbitos persoal e 
educativo; e de 
programas 
informativos, 
documentais, 
entrevistas en 

PROCEDEMENTO

S Observación
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de 
seguemento da
aula

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

entrevistas en 
televisión, anuncios 
publicitarios e 
programas de
entretemento, cando o 
discurso está ben
estruturado e articulado 
con claridade nunha
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe.

televisión, anuncios 
publicitarios e 
programas de
entretemento, cando o 
discurso está ben
estruturado e articulado 
con claridade nunha
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe.

Bloque 2. Produción de textos orais

SLEB2.1. Fai 
presentacións ensaiadas
previamente, breves e 
con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de
temas educativos 
sinxelos do seu interese,
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado.

SLEB2.1. Fai
minimamente 
presentacións ensaiadas
previamente, breves e 
con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos
sinxelos do seu interese,
organizando a
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes   sobre   o   tema 
tratado.

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS

Producións orais 
dirixidas

Grellas de análise

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais
nestes contextos,
intercambiando 
información    relevante

SLEB2.2. Toma case 
sempre parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais
nestes contextos,
intercambiando

PROCEDEMENTO
S Análise das 
producións dos
estudantes 
INTRUMENTOS
Producións orais 
dirixidas

Grellas de análise

CCL
CAA
CSC
CCEC



sobre feitos concretos, información relevante

pedindo instrucións ou sobre feitos concretos,

solucións a   problemas pedindo instrucións ou

prácticos, suscitando de solucións a   problemas

xeito sinxelo e con prácticos, suscitando de

claridade os seus puntos xeito sinxelo e con

de vista, e xustificando claridade os seus puntos

brevemente as súas de vista, e xustificando

accións, opinións e brevemente as súas

plans. accións, opiniónse 
plans.

SLEB2.3. Desenvólvese SLEB2.3. Desenvólvese PROCEDEMENTO CCL
coa suficiente eficacia 
en

case coa suficiente S Análise das CAA

situacións cotiás e eficacia   en    situacións producións dos CSC

menos habituais   pero cotiás e menos habituais estudantes CCEC

predicibles que   poden pero predicibles que INTRUMENTOS

xurdir durante unha poden xurdir   durante Producións orais

viaxe ou estadía noutros unha viaxe ou estadía dirixidas

países por motivos noutros países por Grellas de análise

persoais ou educativos motivos persoais ou

(transporte, educativos (transporte,

aloxamento, comidas, aloxamento, comidas,

compras, estudos, compras, estudos,

relacións coas relacións coas

autoridades, saúde   ou autoridades, saúde   ou

lecer), e utiliza lecer), e utiliza

estratexias de estratexias de

comunicación comunicación

lingüísticas (uso de lingüísticas (uso de

exemplos e palabras de exemplos e palabras de

significado próximo)   e significado próximo)   e

xestos apropiados. xestos apropiados.

SLEB2.4. Participa en SLEB2.4. Participa PROCEDEMENTO CCL



conversas informais, suficientemente en S Análise das CAA

cara   a    cara    ou    por conversas informais, producións dos CSC

teléfono, ou por outros cara   a    cara    ou    por estudantes CCEC

medios técnicos, sobre teléfono, ou por outros INTRUMENTOS CD

asuntos cotiáns, nas que medios técnicos, sobre Producións orais

intercambia información asuntos cotiáns, nas que dirixidas

e se expresan e intercambia información Grellas de análise

xustifican opinións e se expresan e

brevemente; narra e xustifican opinións

describe feitos sinxelos brevemente; narra e

ocorridos no pasado ou describe feitos sinxelos

expresa brevemente ocorridos no pasado ou

plans de futuro; fai expresa brevemente

suxestións; pide   e   dá plans de futuro; fai

indicacións ou suxestións; pide   e   dá

instrucións; expresa   e indicacións ou

xustifica sentimentos de instrucións; expresa   e

xeito sinxelo, e describe xustifica sentimentos de

con certo detalle xeito sinxelo, e describe

aspectos concretos   de con certo detalle

temas   de   actualidade aspectos concretos   de

moi coñecidos   ou   de temas   de   actualidade

interese persoal ou moi coñecidos   ou   de

educativo. interese persoal ou

educativo.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos



SLEB3.1. Identifica a
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas xerais e 
coñecidos ou
traballados
previamente, e capta as 
ideas principais de 
artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese.

SLEB3.1. Identifica 
minimamente a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas xerais e 
coñecidos ou
traballados
previamente, e capta as 
ideas principais de 
artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre    temas    do    seu
interese.

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral e os 
puntos principais de 
anuncios e

SLEB3.2. Entende case 
sempre o sentido xeral e
os puntos principais de 
anuncios e

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC

comunicacións sinxelos 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo, que
conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou 
becas).

comunicacións sinxelos 

de carácter público, 

institucional ou 

corporativo, que

conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente
estruturados, 
relacionados con
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou

becas).

Proba obxectiva CD

SLEB3.3. Identifica a
información máis 
importante en 
instrucións sobre o uso 
de aparellos ou de 
programas informáticos 
de uso habitual, e sobre 
a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de 
convivencia no ámbito 
público e educativo.

SLEB3.3. Identifica 
minimamente a 
información máis 
importante en 
instrucións sobre o uso 
de aparellos ou de 
programas informáticos 
de uso habitual, e sobre 
a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de
convivencia no ámbito 
público e educativo.

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do
argumento,   o   carácter

SLEB3.4. Identifica 
suficientemente en
lecturas   adaptadas   as 
liñas xerais do

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS

CCL
CAA
CSC
CCEC

dos personaxes e as 
características do lugar e
o tempo en que se 
desenvolven.

argumento, o carácter 
dos personaxes e as 
características do lugar e
o tempo en que se 
desenvolven.

Proba obxectiva CD

SLEB3.5. Comprende
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña 
ou blogs, na que se 
describen e narran 
feitos e

SLEB3.5. Comprende
minimamente 
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, 
en calquera

soporte
incluíndo foros en liña 
ou blogs,na que se
describen e narran 

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

experiencias, 
impresións e 
sentimentos, e se
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos 
concretos de

temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.

feitos e 
experiencias, 

impresións e 
sentimentos, e se
intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos 
concretos de

temas

xerais, coñecidos ou do 
seu interese.

SLEB3.6. Entende o 
esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por
exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun
pedimento, reserva dun

hotel, etc.).

SLEB3.6. Entende 
basicamente o esencial 
de correspondencia 
formal institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por
exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.).

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS

Proba obxectiva

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



SLEB3.7. Entende
información

específica 
relevante en 
páxinas web e 
outros materiais de

referencia ou 
consulta (glosarios,
dicionarios, 
enciclopedias e revistas)
claramente 
estruturados, que 
conteñan mapas,
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 
comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou
cos seus intereses.

SLEB3.7. Entende
minimamente 
información

específica
relevante en 

páxinas web e 
outros materiais de

referencia ou
consulta (glosarios,
dicionarios, 
enciclopedias e revistas)
claramente 
estruturados, que 
conteñan mapas,
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 
comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou
cos seus intereses.

PROCEDEMENTO
S Observación de
lecturas dirixidas
INTRUMENTOS
Proba obxectiva

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

Bloque 4. Produción de textos escritos

SLEB4.1. Escribe
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, nafreque
describe experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades
e experiencias 
presentes e pasadas; e 
intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos 
nas súas áreas de 
interese persoal ou 
educativo.

SLEB4.1. Escribe con 
suficiente corrección
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, nafreque
describe experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades
e experiencias 
presentes e pasadas; e 
intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos 
nas súas áreas de 
interese persoal ou 
educativo.

PROCEDEMENTO
S

Producións
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS
Tarefas 
obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, 
etc.)
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un 
campamento de verán.

SLEB4.2. Completa 
minimamente un 
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, 
etc.)
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un 
campamento de verán.

PROCEDEMENTO
S

Producións
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS

Tarefas 
obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD



SLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as
convencións e as 
normas de cortesía.

SLEB4.3.Escribe 
suficientemente notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as
convencións e 

as normas de 
cortesía.

PROCEDEMENTO
S

Producións
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS
Tarefas 
obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide 
ou dá información, ou 
solicita un servizo,

SLEB4.4. Escribe
minimamente 
correspondencia formal
básica e breve, dirixida 
a institucións públicas 
ou privadas ou 
entidades comerciais, 
na que pide ou dá 
información, ou 

PROCEDEMENTO
S

Producións
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS
Tarefas 
obxectivas

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC
CD

respectando as 
convencións formais e 
normas de cortesía máis
comúns neste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto.

solicita un servizo, 
respectando as
convencións formais e 
normas de cortesía máis
comúns neste tipo de 
textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto.

SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivosmoi
breves e sinxelos nos 
que dá información
esencial sobre un tema 
educativo, facendo 
breves descricións e
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura
esquemática moi sinxela
(título, corpo do texto e,
de ser o caso, conclusión
e bibliografía).

SLEB4.5. Escribe, 
suficientemente nun 
formato convencional, 
informes expositivosmoi
breves e sinxelos nos 
que dá información
esencial sobre un tema 
educativo, facendo 
breves descricións e
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura
esquemática moi sinxela
(título, corpo do texto e,
de ser o caso, 
conclusión e 
bibliografía).

PROCEDEMENTO

S Producións
escritas dirixidas 
INTRUMENTOS
Tarefas 
obxectivas

CCL
CAA
CSC
CCEC

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

SLEB5.1. Produce léxico 
e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que 
distinguen fonemas 

SLEB5.1. Produce 
bastante léxico e 
estruturas básicas 
intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos
fonéticos que 

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de 

CCL
CAA
CSC
CCEC



(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos deritmo, 
entoación e 
acentuación de 
palabras e frases.

distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patróns 
básicos deritmo, 
entoación e 
acentuación de 
palabras e frases.

seguemento da
aula

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento,

SLEB5.2. Utiliza case
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento,

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

etc.), e amosa respecto 
e interese polas 
diferenzas culturais que
poidan 
existir.

etc.), e amosa respecto 
e interese polas 
diferenzas culturais que
poidan 
existir.

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o proceso
de produción de textos 
e de hipóteses de 
significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, 
case sempre pode 
explicar o proceso de 
produción de textos e 
de hipóteses de 
significados tomando 
en consideración os 
coñecementos e as
experiencias noutras 
linguas.

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS
Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración

SLEB5.4. Participa case 
sempre en proxectos

PROCEDEMENTO S

Observación

CCL 
CAA



U
N

ID
A

D
E

0

de materiais 
multimedia,
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as
competencias

que posúe como persoa 
plurilingüe.

sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CSC 
CCEC
CD

SLEB5.5. Comprende e
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou
ligado a situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou

dar 
información, agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), 
utilizandoadecuadamen 
te as estruturas 
sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios,

SLEB5.5. Comprende e 
comunica xeralmente o 
propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a
situacións de 
necesidade 
inmediata da aula 
(pedir ou dar 
información, 
agradecer, desculparse, 
solicitar algo, invitar,
etc.), 
utilizandoadecuadamen 
te as estruturas 
sintáctico-discursivas e 
o

PROCEDEMENTO S

Observación
sitemática 
INTRUMENTOS

Caderno de 
seguemento da
aula

CCL
CAA
CSC
CCEC

propios do seu nivel 
escolar suficientes para
comunicar con eficacia.

léxico necesarios,
propios do seu nivel 
escolar suficientes para 
comunicar con eficacia.

17.Contidos e temporalización das unidades didácticas.

2º bacharelato L1

COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVA

Revisão dos conteúdos de anos anteriores. 1
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Apresentar-se
Dar e pedir 
informações de 
carácter pessoal, 
profissional e de 
ocupação dos 
tempos livres.
Falar da família dos 
amigos e dos 
colegas.
Descrever pessoas.
Despedir-se.
Falar sobre horários 
e atividades na sala 
de aula. 

Identificação e 
caracterização 
pessoal

Atividades no 
tempo livre.
O dia a dia e hábitos

no presente.
Descrição física e 
psicológica.
Família: 
tratamento.
Na sala de aula. 
Horas e días da 
semana. 
Cores.
Roupa.

Acentuação.
Artigo definido (omissões 
em casos como tocar 
piano).
Pronome sujeito.
Pronomes de tratamento.
Ser vs. estar.
Pres. Ind. (Regulares + SER/ 
TER / DAR / ESTAR / IR).
Estar a + Inf.
Interrogativos e 
exclamativo. O 
nome: o género 
(ão/ona) 
Contrações de + 
artigo.
Adjetivos (nacionalidades).
Adjetivos.
Possessivos
'Gostar de'
'Achar'

Alfabeto.
Acentuação.
Signos de 
pontuação.
Abertura 
das vogais.
Revisão do
vocalismo 
nasal.

1

Descrever 
bairros, casas. 
Mobiliário e 
acessórios de 
decoração.
Localizar.
Compreender 
anúncios de 
imóveis.
Responder 
anúncios de 
imóveis.
Trocar 
informações 
sobre áreas, 
medidas e 
preços.

Tipos de 
casa(moradia, 
quinta, apartamento
T3…) Mobília e 
decoração.
Números.
A cozinha, a casa de 

banho, a sala, o 
quarto…

O nome: o número.
Locuções de lugar.
Demostrativo.
Preposições + 
demostrativo.
Locuções de lugar.
Presente de indicativo 
dos verbos irregulares.
Comparativos.
Haver + indefinidos.
Tudo vs todo.
Morar em.
Ir a / ir para.

Pronúncia do O 
átono: [u] 
Contraste do O 
tónico: avô / avó.

1
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Conhecer a 
realidade da 
emigração e 
imigração 
Comparar a 
situação de 
Portugal e dos 
outros países
Expressar 
opinião 
expressar 
desejo
Fazer uma 
entrevista de 
trabalho

Mercado 
de 
trabalho
Correspondência 
empresarial: 

cartas de candidatura
que

acompanha o 
currículo.
Pares idiomáticos: Não

mistures alhos com 
bugalhos; O negócio 
vai de vento em 
popa; etc..

Expressões e frases 
usadas ao telefone: 
Gostaria de falar

com ... sobre ...; Podia 
ligar-me à 
extensão ...; Esta é a

terceira vez que 
telefono; etc.. As 
profissões

Presente vs 
imperfeito do 
conjuntivo
Conjunções e locuções 
conjuntivas: ainda que; 
mesmo que; desde 
que; nem que; etc..
Revisão do tratamento 
(cumprimentar)

Acentuação e 
pronuncia. 
Sibilantes e 
nasais.

2

Conhecer dados sobre 
o tema: os 
portugueses e a 
felicidade
Comparar a vida em 
Portugal e no seu país 
Expressar opinião, 
argumentar
Traçar objetivos de 
vida Conhecer a 
situação dos sem-
abrigo expressar 
condições irreais

Hábitos do 
quotidiano
Estados de ânimo
Os sem-abrigo
ONGs
Trabalho 
voluntário

Imperfeito do 
conjuntivo
Condicionais: se eu 
fosse rica…
Futuro
Ditados populares

Vogais nasais
Letra e: [Ɛ]: 
médico, festa
[e]: conheço, fazer
[ Ɨ ]: de, feriado
[i]: e, elétrico

Letra o: 
[o] / [u]: Porto
[ɔ] / [u]: Óbidos

2

Saber situar no 
espaço. Pedir, dar, 
confirmar, corrigir e 
questionar 
informação.
Introduzir um tema ou
assunto.
Adicionar um 
(sub)tema. Concluir 
um tema ou assunto.

Espaço urbano
Espaço rural
Geografia
Flora e fauna
Clima
Ambiente

Preposições para 
situar no espaço. 
Artigo com 
topónimos: usos 
especiais.
Estruturas e 
marcadores do 
discurso para: 
introduzir, 
adicionar e concluir

L
h
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n
h
 
r
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Sintetizar e resumir. te

Conhecer dados sobre 
o tema: os 
portugueses e a 
felicidade
Comparar a vida em 
Portugal e no seu país 
Expressar opinião, 
argumentar
Traçar objetivos de 
vida Conhecer a 
situação dos sem-
abrigo expressar 
condições irreais

Hábitos do 
quotidiano
Estados de ânimo
Os sem-abrigo
ONGs
Trabalho 
voluntário

Imperfeito do 
conjuntivo
Condicionais: se eu 
fosse rica…
Futuro
Ditados populares

Vogais nasais
Letra e: [Ɛ]: 
médico, festa
[e]: conheço, fazer
[ Ɨ ]: de, feriado
[i]: e, elétrico

Letra o: 
[o] / [u]: Porto
[ɔ] / [u]: Óbidos

2

Saber situar no 
espaço. Pedir, dar, 
confirmar, corrigir e 
questionar 
informação.
Introduzir um tema ou
assunto.
Adicionar um 
(sub)tema. Concluir 
um tema ou assunto.
Sintetizar e resumir.

Espaço urbano
Espaço rural
Geografia
Flora e fauna
Clima
Ambiente

Preposições para 
situar no espaço. 
Artigo com 
topónimos: usos 
especiais.
Estruturas e 
marcadores do 
discurso para: 
introduzir, 
adicionar e concluir
te

L
h
,
 
n
h
 
r

2

Fazer um teste sobre
reciclagem
Comentar 
informações sobre 
o impacto das 
alterações 
climáticas Ler 
textos sobre 
eficiência 
energética e 
energias renováveis
Falar sobre práticas
em prol da 
sustentabilidade do
planeta
Evitar o desperdício 
alimentar

Ecologia: A emissão de 
gases com efeito de 
estufa, o 
aquecimento global

Práticas ecológicas
Energias
Expressões 
idiomáticas com as 
palavras vento, 
água, ficar e passar.
Geografia e meio 
ambiente
Reciclar, reutilizar

Imperativo negativo:
não deixar as 
torneiras abertas.
Futuro composto do
indicativo Verbos + 
preposições (dar, 
ficar e passar)

Revisão do anterior 3
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Conhecer as grandes 
escritoras e escritores
da literatura em 
língua portuguesa
Conhecer os países da
lusofonia: cultura e 
variedades de língua 
Compreender o 
essencial de 
mensagens orais 
(debates, 
documentários, 
missões de rádio e de 
televisão) Apresentar,
descrever ou narrar 
assuntos complexos
Sintetizar informação 
ou argumentos

Costumes. 
Estereótipos. 
Estilos de vida
Iconografia portuguesa. 
Esquemas interacionais: 
opinar. No meu ponto 
de vista ... / 
exemplificar. Prova disso
é ... / referir opiniões 
gerais. Provérbios. 
Quem vê caras não vê 
corações; etc..

A expressão da 
concessão
Uso do discurso 
direto/indireto
A linguagem literária

Pronúncia: trava-língua e
lengalengas
Falo como uma 
portuguesa, certeza!

2º Bac L2

COMPETÊNCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA FONÉTICA AVA

Revisão dos conteúdos de anos anteriores. 1

Apresentar-se.
Dar e pedir 
informações de 
carácter pessoal, 
profissional e de 
ocupação dos tempos
livres.
Falar da família dos 
amigos e dos colegas.
Despedir-se.
Descrever pessoas.

Identificação e 
caracterização pessoal

Atividades no tempo livre.
Descrição física e 
psicológica.
As roupas.
Família: tratamento.
Horas e dias da semana.

Acentuação,
Artigo definido 
(omissões em casos 
como tocar piano).
Pronome sujeito.
Pronomes de 
tratamento.
Ser vs. estar.
Interrogativos e 
exclamativo.
Contrações de + 
artigo.
Adjetivos 
(nacionalidades) + 
género e número

Alfabeto
Acentuação
Signos de 
pontuação

1
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Possessivos.
'Gostar de', 'Achar' ...

Descrever 
sentimentos
Falar de ações em
curso
Perguntar as 
datas
Expressar gostos
Indicar 
quantidade
Concordar / 
discordar
Marcar 
encontros 
Trocar 
informações
sobre 
horários 
Falar de 
rotinas
Fazer planos

O dia a dia e hábitos 
no presente

Datas e dias da 
semana
Estações do ano
Horas
Partes do dia
Dias da semana
Refeições
Comida e bebidas
A ementa
 Rotinas pessoais, 

domésticas e 
profissionais

Profissões
Tempos livres

Estar a + Inf.
O nome: O género. 
(ão/ona) e o número
Pres. Ind. (Regulares +
SER/ TER / 
DAR / ESTAR / IR)
O adjetivo
Adorar / detestar / 
odiar + nome 7 
infinitivo
Futuro: ir + infinitivo: 
Vou almoçar com um 
amigo.
Preposições de tempo
Verbos reflexos: 
levantar-se, calçar-se, 
vestir-se, ...
Presente do 
Indicativo: verbos 
irregulares: pôr, sair
Colocação dos 
pronomes reflexos: 
Deito-me cedo. / 
Nunca me deito cedo.

Abertura das vogais  
Revisão do 
vocalismo nasal
Letra e: [Ɛ]: médico, 
festa
[e]: conheço, fazer
[ Ɨ ]: de, feriado
[i]: e, elétrico

1

Descrever 
bairros, casas, 
mobiliário e 
acessórios de 
decoração; 
Localizar
Fazer 
comparações: O 
teu quarto é 
maior que o meu.
Compreender 
anúncios de 
imóveis
Trocar 
informações 
sobre áreas, 

Cidade
Lojas
Casa
Mobília
Tipos de casa
Mobiliário e 
decoração
Cidade
Medidas
Preços
Anúncios de 
imóveis

Demonstrativos: isto, isso,
aquilo, este, estes, ...
Preposições + 
demonstrativos: disto, 
disso, daquilo, deste, 
destes, ... Locuções de 
lugar: aqui, aí, lá,... 
Presente do indicativo. 
Verbos irregulares: 
saber, pedir, ouvir, ... 
Comparações: Ele tem 
tantos amigos como eu.
Haver + indefinidos: Há 
poucas pessoas nesta sala.
Tudo vs todo: 
Aqui tudo é lindo! / Todas 

B / V / F
Letra a: [a]: largo, alto; 
[ɐ]: cama, cadeira

2
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medidas e 
preços

as crianças devem ter 
amor.

Descrever lugares
Falar sobre 
viagens Falar 
sobre diferentes
tipos de férias.
 Falar de 
experiências no 
passado
Trocar 
informações para
obter serviços
Transportes
Reservar uma 
viagem Escrever 
uma carta 
informal.

Roteiros de férias
Férias (destinos, 

alojamento, 
transportes e 
atividades

Na bilheteira
Na agência de 
viagens
Na bagagem
No hotel
No restaurante
As festas em 

Portugal: natal. 
Dia da 
restauração…

O verbo em passado.
Pretérito perfeito simples 
do indicativo (P.P.S.): 
verbos ir, ser, estar e ter: 
eu fui, estive, tive, ...
Expressões de tempo: 
ontem, hoje de manhã, 
anteontem, ...
Preposições de 
movimento: para, pela, de
... até, ...
Adjetivos e advérbios: 
graus superlativo absoluto
sintético 

Sibilantes 
surdas Letra o: 
[o] / [u]: Porto
[ɔ] / [u]: Óbidos

2

Descrever o estado
de saúde 
Descrever 
sintomas 
Compreender 
informações 
sobre 
estabelecimentos 
de saúde SNS, 
SAP... Obter 
tratamento numa 
consulta
Oferecer / recusar 
ajuda
Na farmácia
Marcar uma 
consulta médica
Falar de 
acontecimentos 
que começaram no
passado e 
continuam até ao 
presente

Sintomas:comichão,
dores de costas

Corpo Humano
Estabelecimentos e 

serviços de saúde: 
Hospital, centro 
de 

saúde...
Especialidades 
médicas
Diagnósticos e 
tratamentos
Exames médicos
No médico
Expressões 
idiomáticas com 
partes do corpo: Ter
dor

de cotovelo

Verbo doer
Há/ desde quando/ 
quando
Pronomes de CD e CI 
Pretérito Perfeito 
Composto do 
Indicativo (P.P.C.)
Expressões de tempo
Já, ainda não, 
ultimamente..
Poder vs. conseguir 

Sibilantes sonoras 2
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Compreender 
informações 
sobre o estado 
do tempo Fazer 
planos
Falar de hábitos no
passado
Expressar opinião 
Falar ao telefone: 
Estou?
Está...
Combinar um 
encontro 
Fazer convites
Aceitar e recusar

O estado do tempo
Mapas com a 

previsão do 
estado do tempo

Tempos livres: 
Passear no campo,
ver televisão, 
desportos, 
espetáculos, 
cinema, 
exposições, 
teatro, dança,...

Tarefas domésticas

Pretérito imperfeito do 
Indicativo 
Estava a + infinitivo
Expressões de tempo 
Contraste P.P.S. / P.P.I. 
Com + pronomes: Comigo,
convosco... Contraste: 
enquanto/ entretanto/ 
quando

As sibilantes 
portuguesas, com 
certeza!

3

Expressar
sentimentos e 
desejos Expressar 
dúvida Relacionar 
factos no tempo
Falar ao telefone
Escrever um 
currículo

Mercado
de 
trabalho
Correspondência 
empresarial: 

cartas de 
candidatura que

acompanha o 
currículo.
Pares idiomáticos: 

Não mistures 
alhos com 
bugalhos; O 
negócio vai de 
vento em popa; 
etc..

Expressões e frases 
usadas ao 
telefone: Gostaria 
de falar

com ... sobre ...; 
Podia ligar-me à 
extensão ...; Esta é
a

terceira vez que 
telefono; etc.. As 
profissões

Presente vs imperfeito 
do conjuntivo
Conjunções e locuções 
conjuntivas: ainda que; 
mesmo que; desde que; 
nem que; etc..
Revisão do tratamento 
(cumprimentar)

Lh
Caça ao erro: introducir
ou introduzir

3
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! Falar de festas e 
tradições 
populares
Defender pontos 
de vista
Organizar uma 
festa Utilizar 
expressões de 
cortesia

Costumes e 
tradições
Sistema político 
português
Hábitos

P.P.S. dos verbos regulares
e irregulares
Mensagens de invitação 

Sotaque português: 
fazer a onda

3

18.Concrecións metodolóxicas

O achegamento ao portugués para o alumnado galego require unhas concrecións metodolóxicas 
moi específicas e que se deben ir adaptando a cada grupo-aula. Con todo, cómpre ter en conta que 
partimos de que se trata dun proceso no que o profesorado vai actuar como guía e mediador para facilitar
a construción da aprendizaxe das competencias comunicativas esenciais en portugués adaptadas ao nivel.

Integraremos na práctica da aula todos os procedementos para traballar as capacidades básicas 
(escoitar, falar, ler e escribir), así como todos os bloques de contidos, tendo en conta que sempre se 
tenderá a: 

Fomentar a participación e reflexión sobre o proceso de aprendizaxe, tanto individual como 
grupal. 

Comprobar a aprendizaxe noutros contextos diferentes ao utilizado na aula. 

Relacionar os saberes aprendidos nas diferentes materias. 

19.Material

Deixaránselles en conserxería, así como na aula virtual, material para cada unha das unidades de 
xeito que o poidan disponibilizar en calquera altura. Estas unidades teñen como obxectivo preparar ao 
alumnado para actuar nas situacións de comunicación que se contemplan nas metas definidas para estes 
niveis. 

Alén diso teñen ao seu dispôr na aula virtual un material de repaso e/ou ampliación:

• Gramática básica.

• Materiais de audio (CD) para potenciar a comprensión de textos orais. 

• Materiais audivisuais (vídeos) para potenciar a comprensión oral.  Tamén a comprensión escrita cando os vídeos

teñen lendas. 

• Curtametraxes portuguesas adaptados aos diferentes niveis. 

• Textos de diferente tipoloxía (literarios: contos, fragmentos de obras clásicas, textos xuvenís… ;xornalísticos; etc).



• Exercicios de ampliación e /ou repaso.

20.Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Desde a disciplina de Portugués vaise contribuír ao desenvolvemento de todas as competencias 
clave, pero de xeito decisivo ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística (CCL), xa
que na finalidade primordial da materia está empregar a linguaxe como instrumento de comunicación 
oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da 
conduta. Ademais de ser a vía de coñecemento e contacto coa diversidade cultural, aspecto fundamental 
do contido da nosa materia. Desta maneira a CCL vaise traballar, desenvolver e adquirir en cada un dos 
cinco bloques de contidos e está relacionada con absolutamente todos os estándares de aprendizaxe. En 
canto ao resto das Competencias clave, concretamos a continuación cada unha delas:

Competencia para aprender a aprender (CCA). Igual ca a CCL vaise traballar e desenvolver con 
cada un dos contidos e ten relación con todos e cada un dos estándares de aprendizaxe desta materia.

Concretarase en actividades como: 

- Exposición e reflexión arredor de tarefas académicas.

- Autocorrección de exercicios de diferente natureza, incidindo especialmente naqueles quepotencien a oralidade e a

escrita. 

- Capacidade de autoavaliación. 

Competencia para o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE).  

Competencia para a conciencia e as expresións culturais (CCEC). Pensamos que esta 
competencia vai quedar sobradamente adquirida coa programación de actividades nas que se traballan 
desde os países da lusofonía e as súas particularidades culturais ata as características de cada unha das 
rexións de Portugal.
Ademais disto, realizamos:

- Proxeccións de vídeos e filmes relacionados cos diferentes aspectos da cultura lusófona .

- Actividades arredor da música producida nos diferentes países da lusofonía en diferentes estilos Competencia dixital
(CD). 

- Uso de dicionarios dixitais e correctores dixitais 

- Uso de xornais dixitais 

- Produción de textos dixitais 

- Busca de información na rede sobre diferentes contidos da materia 

- Xogos de gramática e léxico dixitais 

- Exercicios de audición a través da rede 



21.Avaliación

     Avaliación inicial 
O alumnado que se inscribe en português é mesmo moi diverso. Algún deles nunca cursaron esta 

disciplina con anterioridade , polo que se fai necesario e indispensábel comprobar cales son as destrezas iniciais.

Para isto realizaremos um teste de CE e de CO que servirá para ver os diferentes níveis.

   Avaliación Continua

21.1- Criterios de avaliación. 
B1.1.- Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi básica (identificación 
persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e actividades na 
aula. 

B1.2.- Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

B1.3.- Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de mensaxes orais sinxelas e 
moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas que 
posúen algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi a modo e con moita claridade.

 B1.4.- Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

B2.1.- Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

B2.2.- Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender. 

B2.3.- Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas e 
cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

B2.4.- Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi elementais, utilizando un 
repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

B3.1.- Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais, aos 
coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas 
que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións 
non coñecidas. 

B3.2.- Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e 
predicibles e traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio 
visual.

B3.3.- Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias da súa idade. 



B3.4.- Comprender textos propios de situacións cotiás próximas onde se dan a coñecer bens e servizos ou 
acontecementos (anuncios publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual 
cando teña certa dificultade. 

B4.1.- Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados e con
axuda previa na aula. 

B4.2.- Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

B4.3.- Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade inmediata. 

B4.4.- Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da súa 
idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada do texto.

 B5.1.- Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias 
veces para se facer entender. 

B5.2.- Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para 
o seu nivel escolar. 

B5.3.- Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

B5.4.- Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias 
e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

B5.5.- Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B5.6.- Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente.

22. Concreción de mínimos exixíbeis
 Dado que, tal e como dixemos na introdución, o alumnado galego non presenta grandes problemas para a 
comprensión do portugués, consideramos que o conxunto dos estándares de aprendizaxe son todos os mínimos 
esixibles para superar a materia.  

En canto ás competencias básicas, en todos os bloques de contidos nos que se organizan os estándares 
cómpre traballar as seguintes competencias que, polo tanto, van ser avaliadas: 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia en aprender a aprender (CAA) 

- Competencia dixital (CD) 

- Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Describimos a continuación os mínimos esixibles a través da presentación dos propios estándares de 
aprendizaxe. 



23. Estándares de aprendizaxe  
Bloque 1. Comprensión de textos orais
SLEB1.1.- Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos 
(información básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre 
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

SLEB1.2.- Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, 
pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 

SLEB1.3.- Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas previamente traballadas, 
léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre que se fale 
de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.4.- Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi
básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi elementais. 

Bloque 2. Produción de textos orais
SLEB2.1.- Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para 
pedir axuda ou aclaracións. 

SLEB2.2.- Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, 
despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e do 
tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

SLEB2.3.- Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas 
coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá información sobre 
lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

SLEB2.4.- Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir 
e dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

SLEB2.5.- Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de 
bens e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira de chegar, etc.), en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
SLEB3.1.- Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.

SLEB3.2.- Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

SLEB3.3.- Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade.

SLEB3.4.- Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo moi sinxelo, 
e con apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., 
próximos á súa idade e á súa experiencia. 



Bloque 4. Produción de textos escritos 
SLEB4.1.- Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel 
escolar. 

SLEB4.2.- Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

SLEB4.3.- Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas. 

SLEB4.4.- Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
SLEB5.1.- Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas 
moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2.- Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

SLEB5.3.- Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

SLEB5.4.- Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

SLEB5.5.- Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente.

 

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também);  disxunción  (ou, ou…ou);  oposición/contraste  (mas);

causa (porque; por isso); finalidade (para + Inf.); comparación (mais/menos/ tão  + Adj./Adv.+ (do) que/ como /

quanto; maior / mais pequeno...); superlativo absoluto (-íssimo, -limo). 

 Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo). 

 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma (p. ex. eu também; certamente). 

 Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adx., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e sintagmas ex-

clamativos, p. ex. Está bom!). 

 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nemhum(a), ninguém). 

 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex.,Quem fez o

quê? Para que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?). 



 Expresión do tempo: pasado (pretérito perfeito simples e composto, imperfeito,); presente (presente); futuro

(ir + Inf., presente do indicativo + Adv.; haver-de)… 

 Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, pretérito imperfeito e pretérito

perfeito composto do indicativo; continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.), p. ex. No verão está calor). 

 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido +Inf.), in -

tención (pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.;

saber); posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); obrigación (imperativo). 

 Expresión da existencia (p. ex.,  ser,  estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables/colectivos/

compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes); a calidade (-íssimo, -ílimo; muito raro;

melhor). 

 Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, absoluta (p. ex. todo, maioria,

ambos, nenhum…) ou relativa (p. ex. muito; tão; um pouco).

 Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são quinze para as

três; em 1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo;

duración (p. ex.,  de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, próxima se-

gunda-feira); secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., ge-

ralmente; usualmente). 

24.Instrumentos e procedementos de cualificación

O alumnado será cualificado en base aos criterios de avaliación que dita a lexislación e que se concretarán nos 
seguintes procedementos e instrumentos de cualificación: 

• Comprensión de textos orais (25%) 

Avaliada con probas escritas. O alumno ou alumna oirá dúas veces un ou dous textos nos que terá que descubrir 
datos, cubrir espazos en branco, escoller afirmacións verdadeiras e falsas (incluíndo as solucións correctas) ou 
resolver unha audición con escolla múltiple.

• Produción de textos orais (25%) 

 Será avaliada ou ben coa observación directa na aula ou ben con probas orais. 

• Comprensión de textos escritos (25%) 

Avaliada con probas escritas. Partindo dun texto escrito, ao alumnado formularánselle cuestións de comprensión 
do mesmo e  de significado dalgunhas palabras ou expresións elixidas que versarán sobre campos semánticos 
traballados no curso.  

• Produción de textos escritos (25%) 



Avaliada con probas escritas. O alumno terá de redactar un pequeno diálogo (nun restaurante, nun hotel, nun 
café, nunha libraría, nun encontro casual na rúa...) e outra redacción máis extensa que versará sobre un tema 
traballado nas aulas.  Tamén pode conter preguntas concretas sobre os diferentes contidos.  

8.4.1.- Avaliación final e extraordinaria
Debido a que avaliación desta materia é continua e progresiva a nota final vaise calcular tendo en conta 
todos os instrumentos descritos arriba. Aínda que na terceira avaliación sempre se van incluír todos os 
contidos das anteriores, cada avaliación ten o seu propio peso, así que a nota final vai ser unha media das 
tres avaliacións sempre que na terceira a nota sexa máis baixa ca nas outras dúas. Se a terceira avaliación a 
nota é superior quedará como cualificación final a nota desta avaliación.

Só se contempla a realización dunha avaliación final a aquel alumnado que por causas xustificadas non 
puidese seguir o normal desenvolvemento das aulas durante o curso. Para iso deseñarase unha proba escrita 
específica:

Dúas cuestións que valorarán a Comprensión Oral. O alumno ou alumna oirá dúas veces dous textos 
escollidos  nas que terá que descubrir datos, cubrir espazos en branco, elixir respostas de escolla múltiple ou 
resolver afirmacións verdadeiras e falsas nas que haberá que descubrir os datos correctos.

 Partindo dun texto escrito, ao alumnado formularánselle  cuestións de comprensión do mesmo ou de 
significado dalgunhas palabras ou expresións elixidas que versarán sobre campos semánticos traballados no 
curso.

Para verificar  a competencia gramatical e a produción escrita  o alumno terá de redactar un pequeno diálogo
(nun restaurante, nun hotel, nun café, nunha libraría, nun encontro casual na rúa…) ou outra máis extensa 
(sobre 200 palavras) que versará sobre un tema traballado nas aulas.Poderanse facer tamén algúns exercicios
de gramática, a criterio do profesor.       

Unha pequena proba de expresión oral (2 minutos-3 minutos) en que o alumno ou alumna falará ou 
dialogará cun colega sobre un tema proposto permitirá avaliar a sua expresión oral.

Para acadar unha avaliación positiva o alumnado deberá demostrar que acadou todos os estándares que 
entran nos contidos mínimos. 

A avaliación extraordinaria de setembro contará co mesmo tipo de proba ca a da avaliación final que vimos 
de describir onde o alumnado terá que demostrar que conseguiu superar todos os estándares que entran nos 
contidos mínimos.

25. Indicadores de logro para valorar a práctica docente

Un dos aspectos máis importantes nunha programación é avaliar a nosa propia práctica docente e a 
programación didáctica.

Con estes datos, o profesorado valorará o funcionamento do programa e, de o considerar necesario, 
modificaranse os aspectos nos que se teñan detectado problemas. Verase o grao de consecución dos 
obxectivos xerais de etapa e o grao de adquisición dos contidos básicos. Tamén se valorará a adecuación do 
enfoque interdisciplinar e a utilidade e eficacia dos distintos tipos de actividades.

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada



unidade didáctica poderanse facer unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o 
funcionamento do programado na e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.

Así mesmo, a finais de curso, realizase unha enquisa ao alumnado que fai referencia a distintos 
aspectos relacionados coa práctica docente e que tamén non serve para realizar unha reflexión final.

Os INDICADORES DE LOGRO mediranse do 1 ao 5 do seguinte xeito:

    • Nunca (1)

    • Poucas veces (2)

    • A miúdo (3)

    • Case sempre (4)

    • Sempre (5)

Estes Indicadores de Logro cubriranse cos resultados da enquisa para a Avaliación da

Labor Docente realizada polo alumnado de xeito anónimo, a través dun formulario virtual 
Indicadores de logro do proceso de ensino:

INDICADORES 1 2 3 4 5

1. O nivel de dificultade, en xeral, foi adecuado
ás características do alumnado.

2. As actividades para desenvolver a competencia oral eran 
axeitadas para o curso-grupo

3. As actividades para desenvolver a competencia escrita eran 
axeitadas para o curso-grupo

4. Combinouse adecuadamente explicación por parte da 
profesora e práctica.

5. As actividades foron, en xeral, motivadoras

6. Combináronse axeitadamente as actividades TIC
con actividades tradicionais

7 As actividades TIC resultaron motivadoras

8. O emprego de música e de vídeos-musicais axudou no 
proceso de aprendizaxe

9. O emprego de filmes axudou no proceso de aprendizaxe

10. Os textos escritos e diferentes fichas entregadas axudaban 
no proceso de aprendizaxe

11. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

12. Usáronse distintos instrumentos de avaliación para atender 
aos diferentes aspectos

Indicadores de logro do proceso da práctica docente:

DIMENSIÓNS INDICADORES 1 2 3 4 5



1. Ten en conta os estándares de aprendizaxe.

2. Ten en conta os plans e proxectos educativos do 
centro.



Planificación 3. Ten en conta o tempo dispoñible para o
desenvolvemento da materia.

4. Formula os obxectivos didácticos de forma que 
expresen as competencias a acadar polo alumnado.

5. Programa actividades e estratexias en función dos
estándares  de  aprendizaxe  e  das  necesidades  do
alumnado.

6.  Planifica as  clases de modo flexible,  preparando
actividades e recursos axustados á programación da
aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

7. Establece, de xeito explícito, os criterios,
procedementos e instrumentos de avaliación.

8. Coordínase co resto do profesorado do centro que
poidan  ter  contidos  afíns  (Tratamento  Integrado  de
Linguas).

10. Programa a materia tendo en conta os estándares
de aprendizaxe previstos na normativa legal vixente.

DIMENSIÓNS INDICADORES 1 2 3 4 5

1. Organiza os contidos dando unha visión xeral de 
cada tema (índices, esquemas...)

2. Relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.

3. Amosa predisposición para aclarar dúbidas e 
ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.

4. Optimiza o tempo dispoñible para o
desenvolvemento das Unidades didácticas.

Desenvolvemen
to

5. Utiliza as TICs para apoiar os contidos na aula.

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída co alumnado.

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas.

8. Elabora actividades que permitan a adquisición dos
estándares de aprendizaxe.

9. Presenta actividades de grupo e individuais.

10. Facilita estratexias de aprendizaxe (como buscar 
información, como resolver problemas,…)



DIMENSIÓNS INDICADORES 1 2 3 4 5



1. Detecta os coñecementos previos a cada tarefa de 
aprendizaxe.

2. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na 
aula e fóra dela.

3. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode melloralas.

4. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as
actividades do alumnado e dá pautas para a mellora
das súas aprendizaxes.

5. Utiliza sistematicamente procedementos e
instrumentos variados de recollida de información.

6.  Utiliza  suficientes  criterios  de  avaliación  que
atendan  de  xeito  equilibrado  á  avaliación  dos
diferentes contidos e das competencias clave.

7. Favorece
coavaliación.

os procesos de autoavaliación e

8.  Propón  novas  actividades  que  faciliten  a
adquisición  de  obxectivos  cando  estes  non  foron
alcanzados suficientemente.

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia.

10. Informa dos resultados aos estudantes e ás súas 
familias

DIMENSIÓNS INDICADORES 1 2 3 4 5

Motivación do
alumnado

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de 
cada tarefa.

2. Utiliza distintos recursos para introducir a unidade 
(lecturas, cancións, vídeos, debates, diálogos...).

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou
coa súa funcionalidade.

4. Informa sobre os progresos acadados e as
dificultades atopadas.

5. Relaciona os contidos e actividades cos intereses 
do alumnado.

6. Estimula a participación activa dos estudantes na 
clase.

7. Promove a reflexión sobre os temas tratados.



26.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

A programación didáctica vaise revisar segundo se vaian rematando as diferentes unidades didácticas, pero tamén 
durante a implementación das mesmas, xa que nos podemos atopar con determinados contidos que é preciso 
engadir ou eliminar segundo se vaian desenvolvendo as diferentes unidades.
No momento da revisión, ao detectárense necesidades pasarase a incluír actividades, tanto para potenciar a 
oralidade, a escrita, ou os contidos socioculturais que vexamos necesarios.

Indicadores:

1 2 3 4 5
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 
proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu

á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada 
unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para 
cada estándar.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos 
para a súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento.
10. Fixación dunha estratexia metodolóxica común co resto 
de departamentos de linguas (TIL)
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua: probas, traballos, etc.
13. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
final
14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria.
15. Grao de desenvolvemento das

actividades complementarias e extraescolares 
previstas.
16. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 
sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
17. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 
sobre os criterios de promoción.
18. Adecuación do seguimento e da revisión da programación
ao longo do curso.
19. Contribución desde a materia ao plan de lectura do 
centro.
20. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 
materia.
21. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento 
de materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]



22. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
desas materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]
23. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada



estándar.
24. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 
vinculados aos estándares.
25. Adecuación das medidas específicas de atención ao 
alumnado con NEAE.

Actividades extraescolares e complementarias

Sempre e cando a situación sanitaria o permitir, o Departamento de portugués organizará actividades que 
complemente o proceso de aprendizaxe, como saídas didácticas, presentacións de libros e conmemoración de datas
sinaladas para a cultura lusófona en xeral, como o 25 de abril, o Día da lingua portuguesa, etc
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